
تفاعلت ب�ضكل كبير تداعيات الف�ضيحة التي 
ك�ضفت تفا�ضيلها »الغاوون« في عددها الفائت 
لإع��ط��اء جائزة  رب��اع��ي��ة  �ضفقة  وج���ود  ح���ول 
عن  �ضبح  علوية  للروائية  العربية«  »البوكر 

روايتها الجديدة »ا�ضمه الغرام«. 
لوجه  وج��ه��اً  اأنف�ضهم  ال�ضفقة  اأرك���ان  ووج��د 
واأمام �ضيل من ال�ضتفهامات  الف�ضيحة  اأمام 
وال�ضتنكارات لمثّقفين وكّتاب عرب معروفين 
اأمثال جمال الغيطاني واإبراهيم عبد المجيد 
وعبد المنعم رم�ضان واإبراهيم فرغلي... ما 
عبر  الرّد  اإلى  ع�ضفور  جابر  الدكتور  ا�ضطّر 
من  اأك��ث��ر  م���رور  بعد  ال��ي��و���ض��ف«،  »روز  مجّلة 
»الغاوون«  معلومات  وا�ضفاً  اأ�ضابيع،  ثالثة 
ب�»المعلومات الباطلة األف في المئة«، متابعاً 
م�ضرحية البراءة: »ول اأعرف اإن كانت علوية 
حت لها اأم ل، ولي�س عندي فكرة  �ضبح قد ُر�ضِّ
ا�ضماً   17 هناك  اأن  عرفته  ما  كل  عملها،  عن 

مر�ّضحاً كانت علوية من بينهم«!
لكن هذه الف�ضيحة في م�ضاألة الجوائز لي�ضت 
الأول����ى ف��ي ت��اري��خ ال��دك��ت��ور ج��اب��ر ع�ضفور، 
و�ضهيرة ف�ضيح�ُة من�ِحه، قبل �ضنوات، »جائزة 
ك��ل��ي��ة الآداب  ل��ع��م��ي��دة  ال��ت��ق��دي��ري��ة«  ال���دول���ة 
ف��ي جامعة ح��ل��وان )ال��دك��ت��ورة زب��ي��دة محمد 
عطا(، مقابل قيامها بتعيين ابنته معيدًة في 
الكلية بالق�ضم الإ�ضباني رغم عدم وجود هذا 

�س في الكلية اأو حتى في الجامعة! التخ�ضّ
ب من جائزة »بوكر العربية«،  الم�ضدر المقرَّ
والم�ضتاء من �ضلوك القائمين عليها، والذي 
ك�����ض��ف ال��ف�����ض��ي��ح��ة ال���ت���ي ن�����ض��رت »ال����غ����اوون« 
ت��ف��ا���ض��ي��ل��ه��ا ف���ي ال���ع���دد ال���ف���ائ���ت، ع����اد واأّك�����د 

ل�»الغاوون« نقطَتين:
الأولى، اإن الدكتور جابر ع�ضفور كان رئي�ضاً 
ل��ّل��ج��ن��ة ق��ب��ل ال��ف�����ض��ي��ح��ة، وق���د ا���ض��ط��ّر اإلى 
لروائي  مهامها  )تاركاً  �ضّراً  منها  الن�ضحاب 
عجل(. على  بمهامه  التحق  معروف  كويتي 
يتداولون  ال��ف�����ض��ي��ح��ة  اأرك������ان  اإن  ال��ث��ان��ي��ة، 
)وقد  داوود  ح�ضن  ��ي��ن  ال��روائ��يَّ ا���ض��َم��ي  ال��ي��وم 
لتعويم  يتراأ�ضه  ال��ذي  المنبر  بت�ضخير  ب��داأ 
جائزة البوكر من جديد من خالل ا�ضتكتاب 
بع�س ال�ضحافيين للدفاع عنها( وربيع جابر 
هذا  و�ضاحب  الأزم����ة،  م��ن  للخروج  كبدائل 
الطرح - على ما اأّكد الم�ضدر - هو �ضموئيل 
مجل�س  ع�ضوة  اأوبناك  ماغريت  زوج  �ضمعون 
للجنة  رئي�ضاً  و�ضعته  وال��ت��ي  الم�ضت�ضارين 
ت��ح��ك��ي��م ال���ج���ائ���زة ف���ي دورت����ه����ا الأول�������ى، مع 
�ضحيحة. عربية  جملة  كتابة  ُيتقن  ل  اأن���ه 
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الوطن  معنى  ن��ع��رف  نكن  ل��م  »ن��ح��ن 
با�ضا  �ضلطان  ال�ضتعمار...  معنى  ول 
اأو اأده����م خ��ن��ج��ر، اأو  الأط���ر����س م��ث��اًل 
قادة ثورة الع�ضرين في العراق، لم يكن لديهم 
الفرن�ضيون  اأت���ى  حين  لكن  ال��وط��ن��ي،  ال��وع��ي 
ب��ي��ت ���ض��ل��ط��ان الأطر�س  لع��ت��ق��ال خ��ن��ج��ر م��ن 

اأم�ضك الأخير ب�ضارَبيه واأعلن الثورة«
حازم �صاغية في حوار مع محمد الحجيري، 
جريدة »الجريدة« الكويتية

لل�ضديق  اأخ��ي��راً  اأع���اله، وال��ذي ق��راأُت��ه  الكالم 
حازم �ضاغية، كان �ضادماً.

بثقافة  يتعّلق  اأّول  ين:  �ضقَّ ذات  هنا  وال�ضدمة 
اأن  التي من المفتر�س  الوا�ضعة  حازم �ضاغية 
تع�ضمه من الوقوع في مغالطة عجيبة كهذه، 
مثّقفينا  ل��دى  ال�ضائعة  بالحالة  يتعّلق  وث���اٍن 
�ضعوبنا،  لن�ضالت  تتفيه  م��ن  الليبيراليين 
له  م��ا  لكل  وتتفيه  ال��ه��وان،  لرف�ضهم  وتتفيه 

عالقة بمقاومة غا�ضب ومحتّل.
و�ضلطان  خنجر  اأده���م  م��ن  �ضاغية  جعل  لقد 
الع�ضرين وم��ن خلفهم  ث��ورة  وق���ادة  الأط��ر���س 
مجموعة  العربية  ال��ت��ح��ّرر  ح��رك��ات  ق���ادة  ك��ّل 
معنى  يفهمون  ل  الذين  ج  ال�ضذَّ الأغبياء  من 
لديهم  و»لي�س  ال�ضتعمار  معنى  ول  ال��وط��ن 
تفاهاٍت  ثوراتهم  وم��ن  ال��وط��ن��ي«)!!(،  الوعي 

ع�ضبيًة تبداأ بو�ضع اليد على ال�ضوارب!
هو  ما  ي�ضتلزم  كهذا  ك��الم  مع  ج��ّدي��اً  التعامل 
اأكثر من الوقفة ال�ضحافية، لأن التاريخ الذي 
تناوله �ضاغية بخّفة، طويل وغنّي وبكر اأي�ضاً 
ف��ي ك��ث��ي��ر م��ن ال�����دللت ال��ت��ي اأه��م��ل��ت��ه��ا كتُب 
اأده���م خنجر  اع��ت��ق��ال  ال��ت��اري��خ، ومنها ح��ادث��ة 
الثورة  وان��ط��الق  الأط��ر���س،  �ضلطان  بيت  م��ن 

ال�ضورية الكبرى بعد ذلك.
***

قّلما يت�ضّنى لباحث يّدعي المو�ضوعية اإطالق 
�ضفة »ُرقي« على ثورة م�ضّلحة جرت فيها دماء 
هذه  مثل  اإط���الق  ل��ه  �ضيت�ضّنى  مثلما  غ��زي��رة، 
ال�ضفة على الثورة ال�ضورية الكبرى. فتخّيلوا 
 1925 اآب   23 اإل��ى يوم  معي - ونحن نعود الآن 

التعليم  النا�س، ن�ضبة  اأن زعيماً لطائفة من   -
فيها اآنذاك ل تتجاوز الواحد في المئة، يريد 
في  الجيو�س  اأك��ب��ر  �ضّد  م�ضّلحة  ث��ورة  اإع���الن 
ال��ع��ال��م ي��وم��ئ��ذ )ال��ج��ي�����س ال��ف��رن�����ض��ي( تتطّلب 
يقول  وال��م��ال،  ال��روح  وب��ذل  للقتال  الحما�ضة 
م�ضوؤولية  م��ن  اهلل  اإل����ى  ن��ب��راأ  »ن��ح��ن  الآت�����ي: 
�ضفك الدماء، ونعتبر الم�ضتعمرين م�ضوؤولين 

مبا�ضرة عن الفتنة«.
ال�ضالح  )اإل���ى  ذاك  الأط��ر���س  �ضلطان  خ��ط��اب 
اإل����ى ال�����ض��الح( ه���و م���ن ال��خ��ط��ب ال���ن���ادرة في 
الذي  العالمية،  ب��ل  العربية،  ال��ث��ورات  ت��اري��خ 
تحّلى بكل ذلك التهذيب وكل تلك الم�ضوؤولية 
)دماء الم�ضتعمرين(، والأهم المو�ضوعية في 
و�ضلنا  لقد  الظلم!  ويح  »يا  الواقع:  تو�ضيف 
من الظلم اإلى اأن ُنهان في عقر دارنا، فنطلب 
ا���ض��ت��ب��دال ح��اك��م اأج��ن��ب��ي م���ح���روم م���ن مزايا 
الغا�ضبين،  جلدته  بني  م��ن  ب��اآخ��ر  اإن�����ض��ان��ي��ة، 
تطرد  كما  وف��ُدن��ا  ُيطرد  بل  طلبنا  ُيجاب  فال 

النعاج«.
اإ�ضافية  م��زاي��ا  �ضتكت�ضب  المو�ضوعية  وه��ذه 
حين نعلم اأن �ضاحبها ا�ضتطاع اإبادة فرق كاملة 
من الجي�س الفرن�ضي بال�ضالح الأبي�س. بل اإنه 
الرفيع  الم�ضتوى  هذا  على  الوقت  ط��وال  ظّل 
ة  من الم�ضوؤولية، وطوال �ضنوات الثورة. وق�ضّ
الجنرال نورمان خير دليل. فقد اأر�ضل �ضلطان 
الفرن�ضية  الحملة  قائد  نورمان  اإلى  الأطر�س 
حول  وتمركزت  الَكْفر  قرية  اإل��ى  و�ضلت  التي 
فواجه  بالن�ضحاب،  ين�ضحه  مبعوثاً  نبعها، 
وال�ضخرية،  بال�ضتهزاء  الطلب  ه��ذا  ن��ورم��ان 
ثالثة  قتل  يمكنه  ر�ضا�ضاً  لديه  ب��اأن  والتبّجح 
اآلف رجل في دقائق معدودة، وباأنه �ضيقب�س 
على �ضلطان الأطر�س واأعوانه ويمثِّل بهم. وما 
هي اإل �ضاعات حتى ُقتل نورمان نف�ضه واأُبيدت 
حملته ولم ينُج منها �ضوى خم�ضة جنود )كما 
يذكر الجنرال اأندريا في مذّكراته(، اأما ر�ّضا�ضه 
فقد حالت دون ا�ضتعماله �ضرعة هجوم الثّوار 

وا�ضتباكهم مع الحملة بال�ضالح الأبي�س.
�ضلطان  خ��ط��اب  ف��ي  الثانية  المهمة  النقطة 
بالغ  اأنه قد  المرء  الأطر�س، والتي يكاد يظّن 

في التاأكيد عليها، هي م�ضاألة حرية العتقاد! 
يملك  ل  )ال��ذي  الُمترب  الفالح  هذا  ت�ضّوروا 
ال��وط��ن ول  ي��ع��رف معنى  »وع��ي��اً وط��ن��ي��اً« ول 
معنى ال�ضتعمار بح�ضب �ضاغية( يلّقن فرن�ضا 
المعتقد:  حّرية  في  در���ض��اً  الحّريات  �ضعار  اأم 
»اأقاموا )الم�ضتعمرون( الحواجز ال�ضارة بين 
�ضعوب وطوائف  اإلى  وق�ّضمونا  الواحد،  وطننا 
الدين  ح��ّري��ة  وب��ي��ن  بيننا  وح��ال��وا  ودوي����الت، 

والفكر وال�ضمير«.
ي�ضّمن  حين  ذروت��ه��ا  تبلغ  المفارقة  اإن  بل  ل 
الأربعة  ث���ورت���ه  م��ط��ال��ب  الأط����ر�����س  ���ض��ل��ط��ان 

المطلب الآتي:
»تاأييد مبداأ الثورة الفرن�ضية وحقوق الإن�ضان 

في الحّرية والم�ضاواة والإخاء«.
اأبعد من �ضيا�ضة الإحراج هذا المطلب، واأبعد 
م��ن مقولة »الإدان����ة م��ن ال��ف��م«؛ ه��ذا رق��ي لم 
تفهمه فرن�ضا اإل متاأّخرة، بعدما هزمها الثّوار 

ع�ضكرياً.
 - نحن  نفهمه  ولم  متاأّخراً،  الم�ضتعمر  فهمه 

اأحفاد �ضلطان - اإلى اليوم!
من�ضب  اأي  ت��ق��ّل��د  الأط���ر����س  ���ض��ل��ط��ان  رف�����س 
طوال حياته، وختم و�ضيته المكتوبة بالجملة 

الآتية: 
»اأم��ا ما خّلفته من رزق ومال فهو جهد فالح 

متوا�ضع تحكمه قواعد ال�ضريعة ال�ضمحاء«.
***

بها  ُيفتر�س  ل  ومثّقفين،  ككّتاب  مو�ضوعيتنا 
ت��اري��خ��ن��ا. ل  م��ن  ���ض��ف��ح��ات م�ضيئة  ��ه  ُت��ت��فِّ اأن 
ُيفتر�س بها اأن ُتتَّخذ واجهة لتبرير م�ضالحنا 

الماّدية.
و�ضلطان  ال��ع��ظ��م��ة  وي��و���ض��ف  ه��ن��ان��و  اإب���راه���ي���م 
الأطر�س وعمر المختار وعبد الكريم الخطابي 
)ولي�س  وكمال جنبالط  النا�ضر  وجمال عبد 
يتوقف  ل  وال��ذي  والن��ت��ه��ازي  المو�ضمي  ابنه 
بع�س »المثّقفين« عن مديحه!( واأدهم خنجر 
عرابي  واأحمد  العلي  و�ضالح  الأ�ضمر  ومحمد 
و�ضعد زغلول... وغيرهم الكثير، هم عالمات 
عالمات  الوطني؛  وعينا  في  وم�ضيئة  كبيرة 

اأكبر من �ضواربهم الكبيرة وذقوننا الحليقة.

كتب  التي  ُمحكمة  نثر  ق�ضيدة  لت�ضطير  المنهجية  ال�ضرامة 
هي  بال�ضّكين«،  الليل  »يقطع  الجديد  ديوانه  �ضعد  ف��ادي  بها 
نقدّي  الديوان. وعي  قراأ هذا  ناقد  اأي  انتباه  �ضُيلفت  ما  اأول 
ب�ضفاء.  موهوب  اأحياناً،  واأيديولوجي  م��زاج،  ذو  الق�ضائد،  لحق  ح��اّد 
ال�ضرد جاعاًل  اأن لعبة ب�ضرية اجتذبها  واأنا على يقين من  اأقول ذلك 
منهجية  �ضرامة  م��ن  ي��ري��ده  م��ا  اإل��ى  للو�ضول  الُف�ضلى،  �ضّكته  منها 

افتتحنا بها اأول الجملة. 
حي، والأ�ضح  دائماً ثمة ع�ضو ناق�س، اأو ع�ضو ينق�س، اأو ي�ضقط، اأو يمَّ
ي�ضبح  اأج�ضاد  نق�ضانها.  في  تتّم  اأج�ضاد  العنوان.  يح�ضم  كما  ُيقطع 
ها تتّمة لها. هذه ق�ضائد ل تكتمل اإل بنق�ضانها. تماماً كق�ضيدة  نق�ضُ

النثر نف�ضها التي ل تتّم اإل بنق�ضان )الوزن(.
لكن هذا النق�ضان الج�ضدّي ُيقابل بتمام كتابّي. ج�ضد ناق�س في ن�س 
تام. معادلة ابتكرها فادي �ضعد، لياأتي بق�ضيدة مغايرة وجديدة وذات 
اإنما  فح�ضب،  حقيقياً  وجهاً  القناع  يعتبر  ل  ال��ذي  ال�ضاعر  وه��و  قناع، 

يعتبره الوجه الحقيقي.
تقريباً  اأثر  ل  المقفلة،  الطويلة  ال�ضورة  الدائرية،  ال�ضردية  ال�ضورة 

للجملة المنفردة، اأعني تلك التي في و�ضعها العي�س بعيداً عن �ضقيقاتها 
اإنها تجربة مهوو�ضة  اأو في حكمة اأو في ماأثور القول(.  )في مان�ضيت 
ا�ضتخدمنا لغة معّلقي  واإذا ما  التما�ضك.  تاأتي �ضديدة  بالكمال، لذلك 
ف��ي فكرة  ت�ضلُّل  �ضعد، ل  ف��ادي  ف��ي �ضور  ت�ضلُّل  ن��ق��ول: ل  ال��ق��دم،  ك��رة 
ق�ضيدته. نحن اأمام »اأهداف« »�ضليمة«، اأمام ق�ضيدة ذكية، باردة وذات 

دم حاّر، �ضديدة النفور من الغنائية مع كثير من الجاذبية.
العجوز. كان  اأّم��ه  �ضيخاً من رحم  ُولد  المراآة.  »يتفّرج على حياته في 
ي�ضغر كّل عام، ويزداد �َضعره �ضواداً. لّما بلغ منت�ضف العمر، ندم على 
اأّيام  اإلى  ما لم يفعله. داهمه ال�ضباب، ذاق فيه �ضخب الطي�س وا�ضتاق 
الحكمة. بداأت معالم الطفولة تزحف نحوه، حّتى وجدوه نطفة تائهة 

في غياهب الرحم« )ق�ضيدة »المراآة«(.
»يقطع الليل بال�ضّكين« دليل جديد على ن�ضارة هذا الجيل وموهبته؛ 
ديوانه  �ضعد  فادي  اختتام  ال�ضاب، وما  زخم جديد يرفد تجارب جيلنا 
هذا بق�ضيدة يقول فيها اإنها »ق�ضيدة من الديوان المقبل« �ضوى تاأكيد 
اأمام م�ضروع جّدي، بداأ الآن، ل�ضاعر �ضاب ي�ضقط علينا  اأننا  لّماح على 

كما ت�ضقط غيمة في البئر.
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الفرن�ضي  ال�������ض���اع���ر  ل���وت���ري���ام���ون 
ال��ط��وي��ل ال���ق���درة وال���ول���ع، ه���و من 
الترجمة من  تجربة  لي معه  كانت 
ون�ضر  العربية،  اإلى  ملدورور«  »اأغاني  كتابه 
ال��ن�����س ال��م��ت��رج��م ف���ي م��ج��ل��ة »����ض���ع���ر«، في 
ربيع  الثالثة،  ال�ضنة  العا�ضر،  العدد  بيروت، 

.1959
واأبني على القطعة وكانت من الن�ضيد الأول 
في كتابه، راأياً من الذات، واأح�ضبها، قبل كل 
م��ن حيث  تكون منفردة  تكاد  ف��ري��دة  ���ض��يء، 
الإقبال على ال�ضاعر. وهنا ن�ضتقي منه ما هو 
رداوؤه وروحه والكلمات التي كّلها فوح تجربة 
الخروج  وح��ي��ث  التعبير  ف��ي  وق����ّوة  ج��ري��ئ��ة 
الدائم من النقمة اإلى النقمة، من الو�ضف 
الهادر اإلى الو�ضف العنيف، اإلى درجات من 
الأل��م والن��دح��ار، وم��ن الجرح اإل��ى الجرح. 
لنف�ضه  ال�����ض��اع��ر  يقيمه  ال���ذي  ال��ج��ّو  اأن���ه  اإذ 
موؤّلفين  مع  عبره  ويتالقى  فيه  وي�ضتغرق 
و�ضعراء هم مثله كاأنهم لول الخ�ضارة ولول 
في  ك��ان��وا  ل��م��ا  عليهم  ت��ل��ّح  ال��ت��ي  الم�ضائب 
الدروب  على  الأ���ض��واك  ون��ث��ر  البقاء  �ضرفة 

وعلى الف�ضحات باأقالمهم الخطرة.
ولوتريامون، في اأغانيه، اإنما يغّني الماأ�ضاة، 
كثيرة،  ���ض��خ��ور  وت��ح��ت  تحتها  ي���رزح  وك��اأن��ه 
اإليه ول تدعه يكون في  وتحت ن�ضال تمتّد 
ونعمة  الإن�����ض��ان  وع��ذوب��ة  ال��م��ك��ان  طماأنينة 
الن�ضمات  م��ن  ي�ضبع  واأن  اللطيف،  ال��وج��ود 
�ضوريالية  من  وقع  ما  في  يقع  فال  حواليه 
ق����ّل  نظيرها.  م���ري���رة وم��ت��ج��ّه��م��ة وع���زل���ة 
عن  عنه،  ك�ضفوا  الذين  ال�ضورياليون  وه��م 
ول  المغناطي�ضية،  حقوله  وع��ن  م�ضاحته 
ال�ضاعر  اأن هذا  اأندريه بروتون، وكان  �ضيما 
المنثور لأن كتابته جمعاء نثر يطحن نثراً، 
كان اأنه، في رحلة ق�ضيرة اإلى الحياة، اأثمر 
ت��ل��ك الأغ���ان���ي م�����ض��ت��وح��اة م��ن ع�����ض��ره ومن 
ذه��ول��ه تجاه عالم من  الأك���ول وم��ن  خياله 
التمّزق ومن خيالء مريرة ول  القهر ومن 

تهداأ على اأي �ضارية وعلى اأي �ضراع.
الت�ضاوؤلت  ال��ذات في هيجاء من  اإنها رحلة 
العاجزة،  ب��ال��م��ن��اح��ي  ب��ال��ع�����ض��ر،  ال��م��ت�����ض��ل��ة 
ت�ضكن  التي  وبالأ�ضباح  الم�ضطرب،  بالعقل 
�ضاحبنا الذي يخطر فيه العذاب اإلى الأبعد 
الذي  وال�ضراب  ال�ضكوك  من  الأق�ضى  واإل��ى 

بعده �ضراب ثم يليه العدم.
المغامرة  �ضّيد  الفرن�ضي  الموؤلف  هذا  ولد 
اإي���زي���دور دي��ك��ا���س وال���ذي جعل  ال���ذي ا�ضمه 

في  لوتريامون،  دو  كونت  الم�ضتعار  قناعه 
م��ون��ت��ي��ف��ي��دي��و )اأم��ي��رك��ا ال��ج��ن��وب��ي��ة(، ف��ي 4 
24 �ضنة في  1846 ومات وعمره  ني�ضان �ضنة 
»اأغاني  اأث��ران  1870. وله  الثاني  24 ت�ضرين 
ملدورور« )1869( و»ق�ضائد« )1870(. ونحن 
اإلى ال�ضاعر الذي دفعه ال�ضورياليون  نرجع 
اإل���ى م��ح��راب ال��ث��ورة وال�����ض��ع��ر، لأن���ه ا�ضتقّر 
�ضل�ضلة  ف��ي  وال��ف��ك��ري  الأدب����ي  حا�ضرنا  ف��ي 
اإنتاجه.  ب��ك��ل  ال���ج���ودة،  ال��ذائ��ع��ة  »ال��ب��ل��ي��اد« 
ال��ث��م��ي��ن والمتين  اأدب�����ه  وه���ك���ذا م���ن خ���الل 
لدى  ���ض��ار  ال���ورق،  على  وان�ضيابه  لغته  ف��ي 
ال�ضل�ضلة  �ضاحبة  باري�س  في  »غاليمار«  دار 
من  جهة  وفي  كال�ضيكياً،  الجالل،  البا�ضقة 
وفي  يقراأ في تالفيفه  الذي  �ضار  الجهات، 
متوالية،  وين�ضرها  ي�ضبغها  التي  التحاليل 
يجي�س  م��ا  وعلى  ي��ق��ول،  م��ا  على  متناق�ضة 
الذي  ال�ضاعر  ه��ذا  مجراه،  في  وي�ضبح  فيه 
ق�ضى وهو في ريعانه وفي زهرة ال�ضبا وزهو 
الأيام. لكنه ي�ضرف في المناظر ال�ضو�ضائية 
مداه  ف��ي  ويقترب  وال���دم،  قبح،  اأي  والقبح 
من  الحّرية،  ه��وى  على  المنفلت  ال�ضعري، 
ال�ضّر« حيث  »اأزه��ار  كتابه  في  بودلير  �ضارل 
القافية والوزن، ومن اإدغار األن بو الأميركي 
من باب النك�ضار والتجّهم والخيال الذي ل 

ي�ضتقّر على اأي كر�ضي، اأي قاعدة اأي ثبات.
اإنما  �ضنعه،  وم��ا  اأت��اه،  ما  في  ولوتريامون، 
هو في �ضلب القواعد الأدبّية، في متن هذه 
جل�س  وكونه  منزلته  هنا  وم��ن  الم�ضّلمات، 
وعلى  ال��ذه��ب��ي،  الأخ��ي��ر  المقعد  ع��ل��ى  الآن 
ائه،  ائه وفي �ضرَّ �ضرَّ التعاطي معه في  اأهبة 
ويقّدم اإلى قرائه كوؤو�ضاً طافحة باللذة التي 
تن�ضح من الإناء الم�ضرع ولو مك�ضوراً، ومن 
ال�ضوء  بعد  م��ا  اإل���ى  وال�ضفر  الطي�س  خلل 
اإل���ى م��ا ب��ع��د ال��م�����ض��اء وم���ا ب��ع��د ال��ن��ع��ا���س في 
والمخّباأة  الكاتمة  وال�ضرائر  ال���روؤى  قطار 
في عنفها و�ضخبها حّتى اآخر القرارة، حّتى 

الذوبان المطلق.

مقطع: عارية على رجلّي 
واإلى القارىء بع�س الترجمة لي من الن�ضيد 
�ضنة  تّمت  وهي  ملدورور«  »اأغاني  في  الأول 

:1959
األ���ق���ي ب�����ض��وت كبير،  اأت����ق����ّدم غ��ي��ر م���ت���اأّث���ر، 
�ضت�ضمعون.  ال��ذي  الر�ضين  البارد  المقطع 
واح��ذروا من  اأنتم فانتبهوا لما يحتوي  اأما 
ة  كر�ضّ ُيبقيه  اأن  ب��ّد  ل  ال��ذي  ال��م��ّر  التاأثير 

اأ�ضبحُت  تظّنوا  ل  المعّكرة.  مخّيالتكم  في 
على �ضفا اأن اأموت، لأني ما �ضرت بعُد هيكاًل 
وال�ضيخوخة لم تعلق في جبيني. لنبعد اإذن 
ُيولَي،  اآن  البجع،  بطائر  مقارنة  فكرة  ك��ل 
ول تنظروا اأمامكم اإل م�ضخاً ي�ضعدني اأنكم 
الأ�ضغر  لكن  وجهه  تب�ضرون  ل  ع��اج��زون، 
قبحاً من نف�ضه. مع هذا ل�ضت مجرماً وكفى 
طويل  زم��ن  ينق�ِس  لم  المو�ضوع.  ه��ذا  في 
ج�ضر  ووطئت  بالروؤية  عاودته  البحر،  على 
ال��م��راك��ب، ف��ذك��ري��ات��ي ت��ح��ي��ا ك��اأن��ي غادرته 
واإذا تقدرون،  اإبقوا، في كل حالة،  البارحة. 
بداأت  اإن��ي  ال��ق��راءة.  ه��ذه  ف��ي  هادئين مثلي 
اإل��ي��ك��م ول ت��ح��م��ّروا لفكرة  اأن����دم لإه��دائ��ه��ا 
ال�ضبيدج  اأي��ه��ا  الب�ضري!  القلب  ه��و  م��ا  اأن 
ال���ح���ري���ري ال��ن��ظ��ر، اأن�����ت م���ن ن��ف�����ض��ك غير 
الأر�ضية،  �ضكان  اأجمل  نف�ضي،  عن  منف�ضلة 
تاأمر �ضرايا من اأربع مئة قّم�س، من يمكث 
اإق����ام����ة طبيعية،  م��ث��ل  ف���ي  ب���ج���الل،  ف��ي��ك 
الف�ضيلة  ت��ن��ق��ط��ع،  وب�����ض��ل��ة  ث��ن��ائ��ي  ب��ات��ف��اق 
لماذا  الإلهية.  والمواهب  المعدية  الهادئة 
اإل��ى �ضدري  الزئبق  وبطُنك من  ل�ضت معي 
�ضخر  على  كلَينا  قاعَدين  الألمينيوم،  من 

�ضاطىء، نتاأمل الم�ضهد الذي اأعبد!
اأيها الأوقيانو�س ال�ضيخ ذو الأمواج البّلورية 
الأثيرية  العالمات  هذي  ن�ضبياً  ت�ضابه  من 
التي ن�ضاهدها على ظهر الأع�ضاب الممّوت. 
الأر�س:  ج�ضم  على  منطبع  اأزرق  و�ضع  اأن��ت 
يمّر  لمحك،  اأول  هكذا،  الت�ضبيه.  هذا  اأحب 
من  �ضار  نخاله  الحزن  من  متطاول  نف�س 
و���ض��و���ض��ة ه��وائ��ك ال��ل��ذي��ذ، ي��ت��رك اآث���ار م��ا ل 
اأعماقها،  في  المهزوزة  النف�س  على  يمحى 
يعرفوا،  اأن  بغير  ع�ّضاقك،  ذاك��رة  اإل��ى  تعيد 
ال��ق��ا���ض��ي��ة، ع��ن��دم��ا يبداأ  ب���داي���ات الإن�������ض���ان 
اأيها  اأح��ّي��ي��ك  ي��ف��ارق��ه.  ي��ع��رف الأل���م فهو ل 

الأوقيانو�س ال�ضيخ!
المدّور  �ضكلك  ال�����ض��ي��خ،  الأوق��ي��ان��و���س  اأي��ه��ا 
الر�ضين،  الهند�ضة  وجه  المفرح  هرمونياً، 
الإن�������ض���ان  ب��ع��ي��َن��ي  ك���ث���ي���راً  اإل  ي���ذك���رن���ي  ل 
الخنزير  بعيني  ال�ضبيهَتين  ال�ضغيرتين، 
الليل  ع�ضافير  وبعيون  ال�ضاآلة،  في  البري 
ف��ي ك��م��ال ا���ض��ت��دارة الإط�����ار! ف��ي ح��ي��ن ظّن 
اأنا  ال��ع�����ض��ور!  ك���ّل  ج��م��ي��اًل،  نف�ضه  الإن�����ض��ان 
اأفتر�س الإن�ضان ل يوؤمن بجماله اإل كبرياًء. 
لماذا  لأن��ه  اأن��ه غير جميل.  ي�ضك في  ولكن 
احتقار؟  م��ن  بكثرة  قرينه  وج��ه  اإل��ى  ينظر 

اأحييك اأيها الأوقيانو�س ال�ضيخ!
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�ضوؤاًل  ي���وم  ذات  ق��ّب��ان��ي  ن���زار  ���ض��األ��ن��ي 
ما  قليلة  بكلمات  يخت�ضر  معنى  ذا 
تذكر  ه��ل  لكتابته:  �ضفحاٍت  يحتاج 

ا�ضم ملك بريطانيا في عهد �ضك�ضبير؟
محمود  رحيل  على  م��ّرت  اأ�ضهر  وب�ضعة  �ضنة 
دروي�س. وكاأنه لم يرحل. جمعتني به �ضداقة 
كبيرة، اأوّد اأن اأُزجي لها التحية من خالل هذه 

الوقفة.
ع��ن��دم��ا خ���رج م��ح��م��ود دروي�����س م��ن فل�ضطين 
)بفيزا  م��و���ض��ك��و  اإل����ى  اأوًل  ���ض��اف��ر  ال��م��ح��ت��ّل��ة، 
و�ضيلة  مو�ضكو  اإل��ى  ال�ضفر  ك��ان  اإ�ضرائيلية(. 
��م ع��ل��ي��ه��ا، وهي  ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���غ���اي���ة ال���ت���ي ���ض��مَّ
ق�ضيدته  �ضهرة  وك��ان��ت  ب��ي��روت.  اإل��ى  الرحيل 
�ضبقته  ق��د  ع��رب��ي«  اأن���ا  »���ض��ّج��ل  ال��ت��ي مطلعها 
�ضاعر  ب��ي��روت(  )اإل���ى  اأي�����ض��اً  �ضبقه  اإل��ي��ه��ا، كما 

فل�ضطيني اآخر هو معين ب�ضي�ضو.
اّتخذ محمود دروي�س �ضّقًة لل�ضكن في منطقة 
بيتي  وكان  ب�ضي�ضو.  تماماً  فعل  كما  الحمراء، 

لنا  وّف��ر  م��ا  بيَتيهما،  يتو�ّضط 
ل���ق���اءات م�����ض��ت��م��ّرة اأت���اح���ت لي 
التقاط الكثير من اآراء دروي�س 
والع�ضرين  الثامنة  ف��ي  )ك��ان 
له  له  ُي�ضجِّ لم  من عمره( مما 
قّراء  اإل��ى  اأن��ق��ل  اأن  واأوّد  اأح���د. 
م����ن تلك  ب��ع�����ض��اً  »ال������غ������اوون« 
اأحتفظ  زل��ت  م��ا  التي  الأف��ك��ار 

ال�ضوتية. بت�ضجيالتها 

في  ال���������ض����اع����ر  ذه�������ب  ك���ل���م���ا   *
لم�ضادر  اإدراك���اً  ازداد  التجربة 
هو  ال�ضاعر  اأن  وي��ب��دو  جفافه. 

اآخر من يرى قّوة الكلمات.
وباإلحاح،  لدينا،  يبقى  دائماً   *
وبما ي�ضبه �ضكل الحيرة، �ضوؤال: 
من اأين ياأتي ال�ضعر اإلى اإن�ضان 
ما؟ ليتنا نعرف، فنمتلك ال�ضّر 
ون��رت��اح، وي��ف��ّر ال�ضعر م��ّن��ا. هل 

نقول: �ضّر ال�ضعر هو ال�ضّر؟
ال�ضعر،  ي��اأت��ي  ���ض��يء  ك��ل  م��ن   *
لعّله هدية  �ضيء.  ياأتي من  ول 
ال��ن��ادر عندما  وقتها  ج��اءت في 
يتمّكن  النهر ولم  الإن�ضان  عبر 

اأ�ضوات  لعّله  ث��ان��ي��ة.  م���ّرة  ال��ع��ب��ور  م��ن 
الأر�������س وق����د وج�����دت ن��ف�����ض��ه��ا، ه���ك���ذا، جميلة 
يخترق  ال��ذي  ال�ضوء  ه��ذا  لعّله  اأو  ومظلومة. 
اإلى  عنه  تبحث  ليجعلك  واح���دة  م���ّرة  ال�����ض��در 

الأبد.
ب��ال��ب��رق، تترك  ُت�����ض��اب فيها  ل��ح��ظ��ات  ه��ن��اك   *
مجرى.  الكلمات  وتكون  ينتهي،  ل  نزيفاً  فيك 
لكن لماذا َحَفرك هذا المجرى دون �ضواك؟ ل 
اأحد يعرف. اإل اأن كثيرين يعرفون اأنك لم تعد 
اأنت، ففيك يجد النا�س اأ�ضواتهم اأو اأعيادهم اأو 
ل  فيك؟  الوحدة  تحّققت هذه  كيف  اأوجاعهم. 

اأحد يعرف اأي�ضاً.
راأوا  الف�ضائية  ال�ضفن  ف��ي  ���ض��اف��روا  ال��ذي��ن   *
في  لل�ضعر  المكّثف  الحقيقي  الم�ضدر  ف��ع��اًل 
اأحالمنا.  اأجمل  على  المعّلقة  الأر�ضّية  ُكرتنا 
ك��ي��ف ن�ضل  ل��ك��ن  ال�����ض��ع��ر.  م�����ض��در  ه��و  �ضالمها 
و�ضوت  ولغة  �ضغيرة  ق�ضية  مليون  عبر  اإليه؟ 

وجرح وحرب وعمل جن�ضّي... ن�ضل.
ال�ضعر  اأ�ضتطيع.  اأنا ل  ال�ضعر؟  اإلى  اأدّل  * كيف 
�ضيئاً.  ي�ضبه  ول  �ضيء  كل  فهو  نف�ضه.  اإلى  يدّل 
كل الأ�ضوات والألوان والأ�ضرار والمعارك، لكنه 

اً ول معركة. ل ي�ضبه �ضوتاً ول لوناً ول �ضرَّ

ال�ضاعر  يد  في  لكنه  حجر،  للجميع  الحجر   *
وفاعلية  القبلة  وم����ذاق  ال��ت��ف��اح��ة  �ضكل  ي��اأخ��ذ 
الكلمات  اأخ��ت��ار  لكني  اأع���رف،  ل  كيف؟  القتال. 

من �ضرايين قلبي.
* اأريد اأن اأتحّدث عن العملية ال�ضعرية، ل عن 
ال�ضعري  الواجب  فحديث  ال�ضعرية.  الوظيفة 
وماذا  يحدث؟  م��اذا  عليه.  ومّتفق  كثيراً  �ضائع 
اإتمام عملية البناء  اأت�ضاءل بعد  اإنني  �ضيحدث؟ 
ل اأثناءها: هل ي�ضل هذا ال�ضوت؟ هذا الت�ضاوؤل 
يقع في دائرة العالقة بين ال�ضاعر والآخرين. 
اأ�ضعب في دائرة  لكن غرفة النوم ت�ضهد حواراً 
ال�����ض��اع��ر وذات����ه. ه��ل ك��ان ه��ذا ال��ب��ن��اء ب��ن��اًء؟ اإن 
ليبني  ال�ضاعر  اأع��م��اق  ف��ي  تتهّدم  كثيرة  اأب��ن��ي��ًة 
بين  الم�ضافات  ح��ج��َري��ن.  بين  ج��دي��دة  ع��الق��ة 
بين  الم�ضافات  وم�ضتقبله،  وح��ا���ض��ره  ما�ضيه 
وغالباً  والروؤيا،  الروؤية  بين  والإح�ضا�س،  اللغة 
في  الق�ضيدة  بين  الن�����ض��ج��ام  عملية  ت��ك��ون  م��ا 

الج�ضد وبينها على الورق �ضّد الق�ضيدة.

* غداً اأكتب اأف�ضل. هكذا يقول ال�ضاعر ليكت�ضف 
الأ���ض��ع��ب. لي�ضل  الأف�����ض��ل ه��و غ���ده  اأن غ���ده 
الفاعلية؟  لحظة  اأي��ن  ��ر:  ال��م��دمِّ الم�ضير  اإل��ى 
ويدخل  غ��ي��اب��ه��ا،  ا���ض��ت��م��رار  يعني  ان��ت��ظ��اره��ا  اإن 
ماذا  العجز.  م��ن  ال��خ��وف  هاج�س  ف��ي  ال�ضاعر 
�ضيحدث؟ هل اأ�ضتطيع الكتابة مّرة اأخرى؟ هذا 
الهاج�س  وه��ذا  �ضيئاً.  اأبني  عندما  ُي�ضيبني  ما 
دني، اأو اأني اأخاف بنائي؛  يعني اأن مخلوقي ُيهدِّ

اأخاف اأن يطويني.
الأ�ضئلة،  بع�س  اأ�ضطهد  اأن  التجربة  عّلمتني   *
لكل  ال��ق��م��ع.  على  م�ضتع�ضياً  بع�ضها  ك��ان  واإن 
الأ�ضئلة،  ه����ذه  ج��اب��ه��ت��ن��ي  ل��ق��د  ع��م��ل��ه.  ���ض��اع��ر 
واللغة،  ال�����ض��ع��ري  ال�����ض��ك��ل  �����ض����وؤال  وج��اب��ه��ن��ي 
ب��ن��ي اإل���ى درج���ة اأن��ن��ي ف��ّك��رت ف��ي النتحار  وع��ذَّ
ك��ح��ّل. ل��ك��ن م��ك��ال��م��ة ه��ات��ف��ي��ة ف��ي ���ض��ب��اح باكر 
اأخرجتني من  بعيدة  بالد  اإلى  بال�ضفر  تاأمرني 
الهواء،  في  طويلة  �ضاعات  المكوث  اإن  الماأزق. 
بال مواعيد ول مطالب، ُيعيد المرء اإلى توازنه 
في  اأو  ال���ورق  على  يتّم  ل  الكت�ضاف  النف�ضي. 
والتفكير  الحياة  في  النخراط  مغلقة.  غرفة 
الن�ضبّي.  ال��ح��ّل  وج��وه  بع�س  هما  ال�ضعر  بغير 

�ضافْر!  الح���ت���راف.  ه��ذا  اأن��اه�����س  اأن���ا  �ضخ�ضياً 
ْد. ل  اذهْب اإلى ال�ضارع! ارتكْب حماقاٍت... تتجدَّ
تفّكر بال�ضكل ال�ضعري. اطرد ال�ضعر من البيت. 
ت��ع��ث��ْر ع��ل��ى اللحظة  ب��ع��الق��ات ج���دي���دة  ام��ت��ل��ئ 
ق�ضيدة  ك��ل  تلقائياً.  �ضكلها  وت��ج��د  ال�ضعرية، 
تاأتي  التي  ب��الأح��داث  واث��ق��اً  ك��ن  �ضكلها.  ت��ح��ّدد 

من المفاجاآت.
* ع�س كثيراً واكتب قلياًل. هذا هو الحّل.

ال�ضارم  الأ���ض��ل��وب  ه��و  تعا�ضتي  م�����ض��ادر  م��ن   *
الذي اأُعامل به نف�ضي، فيَّ عيوب كثيرة. لكنني 
حقيقي  حقيقي.  اإنني  القول...  في  اأتوا�ضع  ل 
اإلى درجة الإيذاء، قلبي على ل�ضاني، ول اأُخفي 
م�ضاعري. اأ�ضل اإلى نف�ضي في تعذيبها. �ضعري 

ل ُيعجبني ولهذا اأوا�ضل الكتابة.
* ق�����ض��ي��دت��ي ه���ي ه��وّي��ت��ي، اأك��ت��ب��ه��ا ح��ي��ن تقرع 

اأجرا�ضها في �ضدري وفي عمودي الفقري.
* اأفقُت ذات يوم فوجدُت نف�ضي بطاًل بالتعيين، 
ال��وح��ي��دة ج��غ��راف��ّي��ة، فاأخذت  ال���ج���دارة  ك��ان��ت 
اأن����ا ل�ضت  م�����ض��د���ض��ي واأط���ل���ق���ُت: 
الجغرافّية  والم�ضادفة  ب��ط��اًل، 
اأنقذونا  اأو موهبة:  لي�ضت كفاءة 

من هذا الحب.
الأمور  اإل��ى  ال�ضريعة  النظرة   *
توحي باأنني قد و�ضلُت ذات يوم 
اإل���ى الآخ��ري��ن ث��م ت��راج��ع��ُت عن 
ه���ذا ال��و���ض��ول. ه��ل ب��و���ض��ع��ي اأن 
فل�ضطين  اإل��ى  اأنتمي  اإنني  اأق��ول 
ت؟  الم�ضتقبل، ل فل�ضطين الموقَّ
�ضاأقول ذلك. لقد رفعني الموّقت 
ف���ت���م���ّردُت ع��ل��ى ه����ذا الرت����ف����اع، 
و�ضقيُت كثيراً من اأجل الو�ضول 
اإنني  ال��م�����ض��ت��ق��ب��ل،  ���ض��ف��ح  اإل������ى 
اأف�ضل  ب�ضكل  فل�ضطين  اأخ����دم 
فل�ضطينية  ق�ضيدة  اأك��ت��ب  حين 
اأتعامل  وح��ي��ن  ع��ال��م��ي��ة،  ع��رب��ي��ة 
مع الجوهر في ما يجري، حيث 
اآخ��ذ م��ن ال��واق��ع ال��راه��ن �ضمات 
مطلق  اإل������ى  ل��ل��ت��ح��وي��ل  ق���اب���ل���ة 
نف�ضي  اأخ�����دع  ل��ك��ن��ن��ي  اإن�����ض��ان��ي، 
اأكتفي  ح��ي��ن  فل�ضطين  واأخ�����دع 
جغرافية،  بم�ضادفة  بالتفاخر 
)اأو فوق  الح��ت��الل  ازده����ر  ي���وم 
البع�س. وبهذا  اأرادن��ي  الحتالل(، كما 
قُت ات�ضاًل حيوياً مع اآخرين، ل مع  المعنى حقَّ

الآخرين، لأنها لفظة ف�ضفا�ضة.
م  * اإني اأ�ضافر اإلى العالم الخارجي كثيراً، واأقدِّ
ال�ضعر.  لغة  اإت��ق��ان��ه��ا.  ي�ضتطيعون  ل  لغة  لهم 
اإلى  ت��دخ��ل  حين  اأو���ض��ح  ي�ضير  فل�ضطين  األ���ق 
بال�ضعادة  اأ�ضعر  واأن��ا  كّلها،  الأب���واب  من  العالم 
الأوروب��ي��ي��ن من  م��ن  ح��ّول ع�ضرات  �ضعري  لأن 
التعامل  في  الإن�ضانية  �ضّف  اإل��ى  الحياد  �ضّف 
الر�ضائل من �ضابات  اآلف  مع فل�ضطين. عندي 
اأن���ح���اء العالم  ���ض��ّت��ى  و����ض���ّب���ان م��ج��ه��ول��ي��ن م���ن 
اإلى  التعّرف  في  ت��اأّخ��روا  لأنهم  فيها  يعتذرون 
باب  م��ن  الحقيقة  ه��ذه  دخ��ل��وا  وق��د  حقيقتنا. 
فل�ضطين،  �ضوى  يمّجد  ل  الذي  ال�ضعر  ال�ضعر. 
لي�س لأنها فل�ضطين فح�ضب، لكن لأنها ان�ضجام 

�ضروري مع �ضالمة الكرة الأر�ضية وجمالها.
اأت��ذّك��ر اأن واح���داً من ال��ق��ّراء وج��د �ضعوبة -   *
ْر �ضعوبة! - في قراءة ق�ضيدتي »�ضرحان  ت�ضوَّ
ي�ضرب القهوة في الكافيتريا« واعتبرها تراجعاً 
ع���ن ط��ري��ق ج��م��اه��ي��ري��ت��ي، وب��ع��د ذل���ك عندما 
األ��ق��ي��ت ق�����ض��ي��دة »ت��ل��ك ���ض��ورت��ه��ا وه����ذا انتحار 
»هذه  ليقول:  جامعي  طالب  ج��اءن��ي  العا�ضق« 

محمود دروي�س، بري�ضة: عبد اهلل اأحمد.
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ل��م ت��غ��ادرن��ي خ��ّف��ة ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف خ��ّط��اب ول 
الدنف«  »الغرنوق  لمخطوطة  تاأّبطه  طريقة 
ف����ي »مقهى  ك���ّن���ا ع���ل���ى م���وع���د  ه���ن���اك ح���ي���ث 
الرو�ضة«، التقينا عند مدخل �ضارع ال�ضالحية و�ضحكة، 
العالم  اأث��ق��ال  ف��وق  فيها  نف�ضه  يرفع  اأت��ذّك��ره��ا،  لطالما 
لبول  يحفظها  جملة  ي����رّدد  ك���ان  ول��ط��ال��م��ا  و�ضجيجه، 
فاليري:»على المرء اأن يكون في خّفة الطير ل الري�ضة«، 
هنا �ضي�ضحب هذا ال�ضاعر العبارة وُيرخيها على اللحظة 

ب��وم��ي�����ض��ه ال��ل��غ��وي وت��ح��ّب��ب��ه اإلى 
ال���ت���ي تطلع  وال��ف��ك��اه��ة  ال���ت���راث 
م��رَّ نجماً   ، ن��ديٍّ من قلب م�ضاب 
غريباً ونافراً بين �ضعراء »ملتقى 
جامعة حلب«، ثم في �ضماء ال�ضعر 
ب�ضيرة  اأ�ضبه  ق�ضيدته  ال�ضوري. 
طينية  رق���ي���م���ات  ع���ل���ى  م��ك��ت��وب��ة 
غام�ضة  واأم��ك��ن��ة  ���ض��ع��وب��اً  ت��رث��ي 
ما  اأو  الما�ضي  م��ن  للتّو  خ��ارج��ة 
ل�ضورة  ماأ�ضوراً  فيه،  تقيم  زال��ت 
الأ�ضاطير  تاأكلها  وه��ي  الممالك 
والكتب المقّد�ضة وطبول الحرب 
والطغيان. ق�ضيدة حالكة ال�ضواد 
ي��خ��و���ض��ون حروباً  اأب��ط��ال��ه��ا  ك���اأن 
قديمة وهم ي�ضقطون في الفراغ 
التي  الأر���س  فاقدين  الالنهائي 
ي���ق���ف���ون ع��ل��ي��ه��ا. ل����م ي���ق���ف عبد 
اللطيف خطاب على اأر�س اأي�ضاً، 
باأي  اأح���د  خطى  يتبع   يكن  ول��م 

اأتت ق�ضيدته من مكان ق�ضّي هو مزيج  ُيذكر.  اإخال�س 
من اأزمنة وتواريخ واأ�ضالف وحوا�ضر اأخذها دفعة واحدة 
والعالم.  واللغة  للتاريخ  رثائية طويلة  اأ�ضفار  �ضكل  على 

مراٍث كاأنها اآتية من ع�ضور ما قبل الطوفان.
الت�ضعينيات  منت�ضف  دم�ضق  على  يترّدد  بداأ  اأذك��ره حين 
العطب  منطقة  في  اإليه  تعّرفت  هناك  طّبية.  لأ�ضباب 
ل  �ضداقة  اإل��ى  التعارف  وليتحّول  الأط��ب��اء،  ومراجعات 
اأحّذره  )وكنت  الموا�ضاة«  »م�ضفى  في  م��ّرة  زرت��ه  ُتن�ضى. 
الموؤدي  الكوريدور  في  الم�ضفى(.  هذا  في  الإقامة  من 
ب��ي��ح��ام��ة مرقطة  ف��ي  يبت�ضم  وه���و  ����ض���اأراه  غ��رف��ت��ه  اإل����ى 
ال�����ض��ري��ر واأ�ضّرة  وج���رائ���د ك��ث��ي��رة و���ض��ي��روم م��ع��ّل��ق ع��ل��ى 
اآخرين وهم يحّدقون في �ضقف الغيب ورائحة  لمر�ضى 
واإلى  و�ضرايينه  نف�ضه  اإل��ى  الج�ضد  �ضين�ضت  البن�ضلين. 
قطع القلب المعدنية، و�ضي�ضير �ضيقها �ضيق وقت بين 
البريد  ج��ان��ب  يقع  ال���ذي  وال��ف��ن��دق  والمقهى  الم�ضفى 

المركزي وتلّفه رائحة غريبة.
ترك كتاباً مطبوعاً هو »زول اأمير �ضرقي« �ضدر لدى »دار 
ريا�س الرّي�س« العام 1991 ومخطوَطين غير مطبوَعين 
َكَتَبها  مزامير  ال��رم��ل«.  و»�ضفر  ال��دن��ف«  »الغرنوق  هما 
وهو ي�ضف القرى التي تزدهر في دول البدو والبابونج، 

وعالماً كاماًل يدخل في جنازة، لكنها لي�ضت �ضامتة.
يمكن لي اأن اأتخّيل الآن ما ل يمكن تف�ضيره وهو يقطع 
لزياراته  اأعذاراً  اإلى دم�ضق مخترعاً  الرّقة  الم�ضافة من 
ليجعلها  �ضيغة  ع��ن  بحث  م��ا  وك��ث��ي��راً  ه��ذه،  الدم�ضقية 

اإقامة دائمة، لكن ذلك لم يح�ضل.
عن العالقة ال�ضّرية بين العطب وال�ضعر كان ن�س خّطاب. 
وعلى هذا النحو ما اأنتجه بع�س �ضعراء جيلَي ال�ضبعينيات 
والثمانينيات العربيَّين. كان كتابة اآتية من �ضكرة الموت 
مع بع�س ال�ضغف البطولي بالحياة، لكنه �ضغف م�ضروق، 
ال�ضالح  ري��ا���س  فعل  كما  طريقته  على  نجا  منهم  وك��ّل 
الح�ضين على �ضبيل المثال. في »زول اأمير �ضرقي« وعلى 
قدر هائل من الفتتان باللغة والحكمة والهبة الفطرية 
اأ�ضلوبي  وهدير  للحد�س 
على  ����ض���ن���ع���ث���ر  ع������������ارم، 
بين  التالقي  ف�ضيف�ضاء 
وال�ضيا�ضي  ال�������ض���ع���ري 
والمقّد�س.  وال��ت��اري��خ��ي 
ع�����وال�����م م���ح���م���ول���ة في 
ن����ا�����ض����ي����ة ال����ق���������ض����ي����دة 
ل���ت���دّف���ق���ه���ا  ح�����������دود  ل 

التراجيدي.
ل��م ن���ق���راأه ب��ع��ن��اي��ة وكما 
يجب؛ هذا ال�ضاعر الذي 
حداثته  في  مفرطاً  كان 
اأكثر  وم��ع��ن��ي��اً  وت��راث��ي��ت��ه 
اأن  ينبغي  التي  بالكيفية 

ُيكتب بها ال�ضعر.
و�ضيح�ضل لعبد اللطيف 
خطاب ما ح�ضل لريا�س 
اإذ  ال��ح�����ض��ي��ن،  ال�����ض��ال��ح 
����ض���ي���م���وت الث������ن������ان في 
اأي�ضاً.  والإه��م��ال  ال��ج��راح��ي  وال��خ��ط��اأ  العطب  م�ضرحة 
العراق ودع��د حداد  اآخ��ران هما عقيل علي من  �ضاعران 
من �ضوريا �ضتلتقي ظاللهما في الت�ضّرد وما انتهت اإليه 
نهايتهما  والكحول، وعلى قدر ما كانت  البوهيميا  حياة 
فاجعة �ضنتذكر بقّوة �ضنيعهما ال�ضعري الآتي من الخلل 
مثلما  بعيدة  كانت  حياة  طلب  في  والإف���راط  ال��وج��ودي 

كان المنزل بعيداً اأي�ضاً.
ال�ضرطان  �ضياأخذ  وب�ضام حجار  الدينا�ضوري  اأ�ضامة  مع 
في  الترّدد  �ضوى  �ضيئاً  يفعال  ولن  نزهة  في  حما�ضتهما 

مالقاته بينما هو ل ي�ضتاأذن اأحداً.
فيها  اأق���راأ  ال��ت��ي  نف�ضها  بالطريقة  ال��ت��داع��ي  ه��ذا  اأ���ض��رد 
هذا  على  العثور  اأح��اول  واأن��ا  الدنف«  »الغرنوق  �ضاحب 
بينما  الفراهيدي  وكتب  القوامي�س  في  الأبي�س  الطائر 
المقّد�س  ال��ط��ائ��ر  على  يحيلونه  الم�ضت�ضرقين  بع�س 

الذي هو العنقاء لدى الم�ضريين القدماء.
الغرنوق مالك الحزين وطير اأبي�س من طيور الماء ما 
للن�ضر«  ع��دوان  ممدوح  »دار  اأدراج  في  ويقبع  حزيناً  زال 
لأكثر من �ضنَتين على ما اأخبرني ال�ضديق اأحمد حافظ 
بيني  الرّقة خالل مكالمة هاتفية جرت  يقيم في  الذي 

وبينه اأخيراً.
ل��م اأح��ف��ظ م��ن ب��ق��اي��ا وج��ه ع��ب��د اللطيف خ��ط��اب �ضوى 
قديم،  �ضعر  من  اأبياتاً  علّي  يقراأ  وهو  الخفيفة  �ضحكته 
وبين الب�ضالة والخرافة �ضيمّر طيفاً هائاًل وبرفقته كل 

اآلهة ال�ضعر التي من لحم ودم.

�أكرم قطريب

لقد  »���ض��رح��ان...«...«.  مثل  ق�ضائد  نريد  �ضعبة.  ق�ضيدة 
دلياًل  ذلك  األي�س  لل�ضهولة.  نموذجاً  »�ضرحان...«  �ضارت 

على اأن التطّور يتطّور، واأن ال�ضوء ي�ضل؟
* الم�ضافة بين محمود دروي�س الأم�س، ومحمود دروي�س 
اأّي  ل��ك��ن،  ال�����ض��اع��ر وال��ق�����ض��ي��دة.  ب��ي��ن  الم�ضافة  ال��ي��وم ه��ي 
المقبل  المقبل. هل  التغريد  اإنه  ذاتي؟  اإلى  اأقرب  تغريد 
هو العودة؟ ل. اإنني ل اأحب م�ضطلح »العودة« لأنه يعني 
تعني  فهي  »الذهاب«  كلمة  ا�ضتخدام  ل  اأف�ضّ الما�ضي.  لي 
اإلى  اأ�ضير  فاإني  فل�ضطين  اإل��ى  اأ�ضير  وعندما  الم�ضتقبل، 
الم�ضتقبل ول اأعود اإلى الما�ضي. اأنا ل اأحب �ضركة »عبير 
ل  الثورة  اأن  ال�ضركة  هذه  اأ�ضحاب  و�ضيكت�ضف  البرتقال«، 
تقّدم دمها من اأجل ا�ضترداد اأ�ضهمهم، بل من اأجل ا�ضترداد 
في  الفل�ضطيني  الإن�ضان  اأو  الفل�ضطيني  المواطن  مكانة 

التاريخ.
اإلى  اأن تتحّول فل�ضطين من حلم  اأحلم بما يلي:  * دعني 
الحقيقي.  المتحان  في  ال�ضاعر  �ضيدخل  عندها  وط��ن. 
بو�ضع  اأن���ه  اأي�����ض��اً  ويعني  حلمي،  يتحّقق  اأن  يعني  ف��ذل��ك 
فل�ضطين  حلم  لأن  ���ض��اع��راً،  يكون  اأن  الآن  فل�ضطيني  ك��ل 
الأحكام.  �ضّيدة  فالجغرافيا  �ضيء،  لأي  يّت�ضعان  و�ضليبها 
ما  ج�����داً...  وق��ري��ب��اً  ق��ري��ب��اً،  �ضتنت�ضر  فل�ضطين  اأن  ب��ي��د 

اأجملها!
اأن  عليَّ  ال��ع��ودة،  فاعل في طريق  فعل  ال�ضعر  يكون  كي   *
اأر�ضم فل�ضطين �ضفراً اإلى الم�ضتقبل، ل عودة اإلى الما�ضي، 
اأن  اأي  فل�ضطين.  اأ�ضحاب  هم  من  مبكر  ب�ضكل  اأعلن  واأن 
بمفهوم  التقليدي  الفل�ضطيني  المفهوم  تغيير  اأح����اول 
وب�ضكل  ال��ق��دي��م.  الن�ضخ  ل  ال��ث��ورة  ه��ي  فل�ضطين  ج��دي��د. 
لحق: فل�ضطين هي الإن�ضان ل المواطن بالمعنى ال�ضامل 
المفتوح  الم�ضتقبلي  ال��ن��ق��ي�����س  فل�ضطين  للم�ضطلح. 
ت العن�ضري المنغلق. وهي فل�ضطين اأر�س ال�ضراع  للموقَّ
الجميل  المكان  فل�ضطين هي  ال�ضحري.  الحل  الأعمق ل 
كيف  الزمان.  في  �ضفرهم  من  كثيراً  تعّلموا  اأه��ل  ل�ضكنى 
فل�ضطين  �ضورة  بر�ضم  �ضعر  كتابة  بمحاولة  ذل��ك؟  اأفعل 
معاً.  والغناء  القتال  باإتقان  وا�ضعة،  باأبعاد  والفل�ضطيني 
حب  ع��ل��ى  وق����ادر  فل�ضطين  ح��ب  ع��ل��ى  ق���ادر  الفل�ضطيني 
المراأة وال��وردة، قادر على الموت وقادر على الحياة، وفي 
خال�ضة الأمر، هو قادر على اأن ُيغري كل اإن�ضان في العالم 
في اأن يكون فل�ضطينياً، وقادر على اأن يكون هو مواطناً في 
اأن يدفع الم�ضافرين في ال�ضفن الف�ضائية  اأو  العالم كّله، 

اإلى الإعجاب بجمال فل�ضطين.
ما�ضياً،  تاأخذ  اأن  دون  الما�ضي  من  تاأخذ  كيف  اأت�ضاءل   *
تاً، وكيف تاأتي  وكيف تتعامل مع الحا�ضر دون اأن تكون موقَّ
من الم�ضتقبل دون اأن تكون عدمياً؟ تلك هي الم�ضاألة في 
ال�ضعر. كن طازجاً على الدوام. التهم الزمن كما يلتهمك. 
تنت�ضر،  ونقي�ضك  اأن���ت  ك��ن  الُم�ضني.  ال��ت��وازن  ه��و  ذل��ك 
ا�ضتنزفها.  ح��دوداً،  للطاقة  لأن  تنتحر.  ذات��ه  الوقت  وفي 
الأولى.  ق�ضيدتك  تكتب  كاأنك  الجديدة  الق�ضيدة  اكتب 
تعال اإلى الحياة في كل مّرة كاأنك اآٍت اإليها للمّرة الأولى، 
وال���ذي���ن يعا�ضرونك  ���ض��ب��ق��وك  ال��ذي��ن  ال��ج��م��ي��ع  خ��ذ م��ن 
اأنت فيهم عادّي، واأنت  والذين �ضيولدون، لكن كن »اأنت«، 
لأنك  معاً.  اآن  في  و�ضواهم  »ه��م«  فكن  دونهم عدمّي،  من 
ال�ضتحالة،  �ضتتحّقق هذه  كيف  اهلل  يا  واإنتاجهم.  »اأن��اك« 
وحافظ  التحْم.  اختلْط.  فيه.  وتمّدد  التاريخ  كل  احفظ 
المتفّردة.  وال�ضخ�ضّية  الأعجوبة  تلك هي  الم�ضافة.  على 
اإذا كنت وحدك ل تكون. اإذا كنَت هم ل تكون، فكن واحداً 
اإذا  يمكن  ذل���ك؟  يمكن  ه��ل  واح����دة.  لحظة  ف��ي  وج��م��ي��ع��اً 
اأو  »ه��م«  ا�ضتطاعت  اإذا  تكونهم،  ول  تكونهم  اأن  ا�ضتطعت 
اأو »اأن��ا«، تلك هي الموهبة التي ل  اأن تكون »اأن��ت«  »نحن« 
ول  تاريخ،  اإنتاج  كن  ال�ضوء،  هو  ذلك  ُت��دَر���س.  ول  ُتدرَّ�س 
ال��ت��ف��ّرد. ك��ن النهر ول تكن  ال��ت��اري��خ، ه��ذا ه��و  تكن ذل��ك 

الماء. اأو كن الماء ول تكن النهر. تلك هي الخ�ضو�ضّية.
اأي�ضاً.  وبالعك�س  وا���ض��ح،  لأن���ه  ن��ع��م،  غ��ام�����س،  ك��الم  ه��ذا 
عبر  يتكّون  ل  ي��ت��راءى،  ال�ضعري  عالمي  ال�ضعر.  هو  ه��ذا 
الآخرين، ينخرط فيَّ وعبري حين اأندمج بالآخر، ل هو 

اأنا تماماً، ول اأنا هو تماماً.

عبد اللطيف خّطاب، بري�ضة: عبد اهلل اأحمد.
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غائب
ثمة غائب

بجناحه  ي���ل���ّف���ن���ا 
الدافئ

و ي�ضّدنا
الواحد اإلى الآخر

دون فكاك

ثمة غائب
يلّوح اأحياناً اإلينا

فنم�ضي خلفه
ك���اأن���م���ا ط��ري��ق��ن��ا واح�����د من 

البدء

ثمة غائب
نقع في هّوة

غيابه

ثمة غائب
اآخر

نغيب فيه وحدًة
 

ان�صالخات
ه���ذا ال��ب��ح��ر ال��م��ب�����ض��وط، في 

الذاكرة،
اأحمله و�ضاحاً على كتفّي

ل�ضقاً بجلدي
كّلما هدهدني الفرا�س

ول�ضت اأدري كيف اأ�ضلخه

كيف اأق�ضر عن �ضباك العين
م������ا ت������راك������م م������ن ل����زوج����ة 

ال�ضوء،
دبقاً كالمنّي؟

ت��ل��ك ال���م���راأة ال��ع��ج��وز تمّزق 
�ضور الجدران

فال تنجلي �ضوى عن �ضحك 
اإعالنات

فتئت  وم������ا  ب���ري���ق���ه���ا  ب���ه���ت 
تحاول اإغواء

لي�س �ضراخ طفٍل اأقوى من
لمعة عينه الو�ضيعة

�ضوى اأن طنينه يظّل �ضاعقاً
يترّدد في جوفي

ومائي
و�ضّري

األفة البيت من األفة ن�ضره
يقيم فيك اأطول مما ذرعته

دفئه  ع��الم��ات  فيك  وين�ضى 
والغ�ضيل

قبل اأن تن�ضى اأنت اأي�ضاً
اأن الكاميرا لي�ضت هناك ول 

تنال طيبه

منها  ال����ث����غ����ر  ف�����ي  ت����ط����وي 
وت�ضّم

اأنفا�ضي وروحها،
وتنفخ فّي فتتهاوى

ق�ضور �ضفتّي وُحَرق الل�ضان
واأداني ثديها فتقول

ل ترتِو... ول تنهاني

تكاثرت طبقات �ضوؤلي
ع��ل��ى راأ����ض���ي ال��م��خ�����ض��ّر من 

نهٍك
ول����ّم����ا ت���اأت���ي���ن ب�������ض���ف���ار من 

مكابدة
ي �ضبعة األحية لتق�ضّ

ت��ح��ت��ه��ا حّبة  م���ن  وت���ن���زع���ي 
القلب!

الألم حاّرًا
الألم حاّراً

األمِك
كدم قلبي على ن�ضٍل �ضدئة

ل وقت للتحليل
ثمة تالل من الم�ضاعر:

الغ�ضب،  الكراهية،  الحقد، 
الحّب، الياأ�س،

ال����ن����ك����ران، ج����ح����ود ال�������ذات، 
العجز، الظلم،

ال���ب���غ�������س، ال���ع�������ض���ق، ال���ل���وم، 
الأ�ضى...

الكلمات،  م��ن  ت���الل  ه��ي  ل. 
تختلط في نظرٍة واحدة.

حاّدة ومترّفعة. في �ضعور.

الألم حاّراً
األمي

لم اأعرف يوماً كيف ُيقال.

الألم اأ�ضّم. اأرّدد.
وباعة الوهم يكّررون:

الهناء،  ال�����ض��ف��اء،  ال��م��ع��ج��زة، 
الموّدة،

ت��ط��ي��ي��ب ال����م����زاج ف���ي طيب 
المتزاج،

التحّرر،  اإي���ج���اب���اً،  ال��ت��ف��ك��ي��ر 
الت�ضليم، ال�ضماع.

نظرتِكِ  رنين  ي�ضمع  اأحد  ل 
في قعر عيني،

ول خوار الدمع المخنوق.

الألم حاّراً
األمِك

الألم حاّراً
األمي

قلٍب  في  ي�ضّبان  ك�ضرياَنين 
واحد

وينموان �ضلَبين عبره
منتف�ضاً...  م���ن���ق���ب�������ض���اً... 
اإلى  منتف�ضاً...  منقب�ضاً... 

النهاية

اأجّنة
اإلى ل.

ثمة اأرواح حبلى بالحداد
ولي�س الموت �ضوى القابلة

النْعمى والطوبى
لمن طابت نف�ضهم

بالَحَزن

والمجد
ل��م��ن ج�����ادوا ب��ال�����ض��ه��ر حول 

ال�ضرير
لياًل

كحانيٍة تترّنم بالهدهدة

والويل
ل���م���ن خ���ل���ت اأرح����ام����ه����م من 

ُنطف
الثكل واليتم والأيم

والنبتار والفْقد
والجوى النا�ضب

ما ل ت�ضعه الروح من اأجّنة 
�ضائهة ي�ضري

وم�ضرى  ال��ن��ار  م�ضرى  فيها 
ال�ضّم

 
كنوز المخاتلة

اإلى عبد المجيد

تمتلئ الروح بالنغم
كالقربة بالماء

بيد اأن الروح مثقوبة القعر
ولن تجد ما ينقع عط�ضاً

حين تظماأ في �ضعير الرمال

هل كنت تعلم كم هي بي�ضاء
المو�ضيقى المع�ضوقة

اأ�ضّد بيا�ضاً من عظٍم رميم
يلهب  ال�������ذي  ال���م���ل���ح  وم�����ن 

ثغرك

ن�ضيج  م���ن  ���ض��اع��ف��ت  م��ه��م��ا 
الآلت

ل���ن ت��ق��ي��م ���ض��وى ف���ي ذكرى 
توّهم

اأو في توّهم ذكرى
)ل رعب اإذاً على الأذن

ل���م ُينفخ  ����ض���وى م���ن ����ض���ْوٍر 
فيه(

فاأ�ضلمها حداء الروح
الغريق  ت��ع��ّل��ق  ب��ه��ا  وت���ع���ّل���ق 

بالموجة
ك������ي ت���ن�������ض���ل اإل������ي������ك ك���ن���وز 

المخاتلة

طبقات من غبار ومن �ضهوة
ورماد واأ�ضى
ولهفة وتاأّنق

ك����ّل جيوب  ل���رت���ق  ت��ك��ف��ي  ل 
الزمن

تلك التي تحفرها
اأ�ضابع ووتر

����ّر واأخ��������ت روح�������ك حتى  �����ضِ
البحيرة

وا���ض��رخ��ا ل���زوٍج م��ن البجع، 
ذكر واأنثى،

واط��ع��م��اه��م��ا ب��ال��ي��د ح��ت��ى ل 
تب�ضرا

في �ضفحة الماء، الم�ضطرب 
بالأجنحة، وجه الذات
ول يبزغ بينكما �ضدى

فادي �لعبد �للـه

و�ضعته جّدتي  ال��ذي  ال�ضحن  اأرف��ُع 
منذ فترة على النار

اأوا�ضل اللعب في �ضعر اأّمي
اأرب��ط��ه ل��ه��ا ع��ل��ى �ضكل ح��دائ��ق و���ض��ف��ائ��ر من 

النور
يمكنها اأن تذهب بها فقط اإلى النوم.

ثم اأعود
على  ب���داأ  ال���ذي  ال���داف���ىء  ال��ن��ع��ا���س  م�ضتكملًة 

�ضدرها
متلعثمًة كاأني ُحرقت للتّو

اأحاول اأن اأحكي لها عن الأ�ضياء
التي ت�ضغلني

�ضوت الطائرات التي ت�ضرب في اأُُذني 
الجال�ضين لحظة  اأت��اب��ع وج��وه  اأن  اأح��ّب  كيف 

متابعة الفيلم.
عندما تظهر القبلة على ال�ضا�ضة

يمكن للواحد اإذا اأرهف ال�ضمع جّيداً
ت�����ض��ري في  ب�����داأت  م���ا  اأن ح���رك���ًة  ي���ع���رف  اأن   

المكان
حتى واإن ظّل الجميع جال�ضين

لم يتحّرك اأحد.
في ال�ضباح، اأخرج لآخذ الخطابات من �ضاعي 

البريد
واأنا اأفّكر 

من  الذي �ضُير�ضل اأيَّ ر�ضائل اإلى تلك العائلة 
الخارجة على العقل

يم�ضك بي رجل البريد
��ُة اأّم����ي كيف  م��ن خ���ديَّ ال��ل��ذي��ن ع��رف��ْت م��ح��بَّ

تح�ضوهما 
ليقّبلني فجاأة

قبلة لم اأجدها في اأي فيلم كان
قبلة ظّلت دوماً في ذاكرتي باردة 

تافهة.
فّكرت دوماً اأن المحّبة عند الرجال �ضيء بعيد 

عن �ضرفتي
اأع����رف اأن ال��رغ��ب��ة ف���يَّ ك��ان��ت م�����ض��ت��م��ّرة منذ 

ال�ضبا
كلما جل�س اأ�ضتاذي بجانبي

ج وهو ينطق الكلمات بداأ �ضوته يتهدَّ
كنت اأفّكر لأنه فقط ُيدرِّ�ضني اللغة الإنكليزية

اأنه من الممكن اأن تكون هذه هي طبيعة بع�س 
اللغات

ن��ه��اي��ة ب���ك���ّل ال�������ض���رور ال���ت���ي ظ���ه���رت ف���ي كّل 
مراحلي.

الحمد هلل
اأني لم اأذهب كثيراً اإلى المدر�ضة

لم اأتلقَّ الكثير من العلم
لكني في ما يخ�ّس القبلة

التي �ضاهدتها
ما زلت اأحفظها عن ظهر قلب

ويمكنني اأن اأخبرك عنها
الكثير من الأ�ضياء.

رنا �لتون�سي
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ف����ي ال�������ض���ن���وات الأخ�����ي�����رة، ب�������داأت ق�����راءة 
الرواية  م��ن  اأك��ث��ر  ت�ضتهويني  ال�����ض��ذرات 
التي تحتاج وقتاً طوياًل لمتابعة »ثرثرات« 
المولودة  ال��ق�����ض��ائ��د  م���ن  واأك���ث���ر  م��ن��ه��ا،  ل ط��ائ��ل 
العاّمي(،  بالمعنى  بطن  )�ضق  قي�ضرية  بطريقة 
ونيت�ضه،  �ضيوران  �ضذرات  بقراءة  �ضغفي  رغ��م  لكن 
ل اأج����د ح��م��ا���ض��ة ل���ق���راءة ب��ع�����س ال�����ض��ع��راء العرب 
يقّدمون  فهم  ال�����ض��ذرات،  كتابة  ي��ح��اول��ون  ال��ذي��ن 
ويغرقون  الأج��ان��ب،  اأقرانهم  عن  كربونية  ن�ضخة 
الفا�ضلين  اأح��د  اأن  لنتخّيل  تافهة.  اإن�ضائيات  ف��ي 
في الفل�ضفة يحاول تقليد نيت�ضه من خالل كتابة 
ال�������ض���ذرات، اأو ف��ل��ن��ق��راأ اأدون��ي�����س وه���و ي��واظ��ب في 
مكّررة  عبارات  تدوين  على  الأ�ضبوعية  »م��دارات��ه« 
لنتاأّمل  اأو  والحجاب،  وال�ضم�س  والريح  الغيوم  عن 
»خواتم« اأن�ضي الحاج في جزئها الثالث... �ضنالحظ 
هم  اأو  وتكرارها،  اأنف�ضهم  تقليد  في  يغرقون  اأنهم 

يعي�ضون في ورطة كربونية الذات.
ماأثورة  اأق������وال  ك��ات��ب  اأف�����ض��ل  ����ض���ي���وران  اإن  ي��ق��ال 
)�ضذرات( بعد نيت�ضه، واإذا كان نيت�ضه كتب �ضذراته 
في بداية جنونه وفقدانه التوازن، ف�ضيوران كتبها 
اآخ���ر. وتعّلم م��ن فال�ضفة  ���ض��يء  لأن���ه نفر م��ن ك��ل 

وبا�ضكال  اأوري��ل��ي��و���س  ماركو�س  اأم��ث��ال 
ونيت�ضه واآخرين.

ال�ضذرات  اإل��ى  اللجوء  عند 
ي��ب��ت��ع��د �����ض����ي����وران ع����ن كل 

القارئ  اإق���ن���اع  ف���ي  اأ����ض���ل���وب 
والبراهين،  الأدّلة  قائم على 

وغ����ي����ر ذل������ك م����ن ال���م���ع���ّدات 
اأخ�����ذ بنهج  ال���م���ع���روف���ة. وق����د 

ال�ضذرة كطرح مكّثف لتاأّمالته 
كانت  واإذا  الفل�ضفية.  ومواقفه 
المفارقة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  اأق����وال����ه 

فالأمر يرجع اإلى موقفه الم�ضبع 
بالياأ�س الوجودي اإزاء الإ�ضكاليات 

والآخر.  والأنا  كالوجود  الأ�ضا�ضية 
ب��ن��ه��ج القول  اأخ������ذه  ���ض��ب��ب  ورب���م���ا 

ذات  قال  فقد  ذاتها.  بالكلمة  العميق  �ضّكه  الماأثور 
مّرة: »لماذا كل �ضمت هو �ضيء مقّد�س؟ لأن الكلمة 
ا�ضتثناء لحظات متمّيزة تماماً، هي  هي، عادة، مع 

تدني�س«.
ال�ضذرات  كتابة  م��ب��ّررات  ق��راءة  اإل��ى  عدنا  اإذا  رّبما 
جملة  اأنها  لوجدنا  بع�ضهم  عند  الحديثة  العربية 
فذلكات وا�ضتعرا�ضات، مثل اأن يكون في فم ال�ضاعر 
ين�ضخ عن  اأن��ه  اأو  اللعنة،  وي��ّدع��ي  ذه��ب  ملعقة من 
الآخرين في كل �ضيء. اأو لنقل اإن ال�ضذرات العربية 
بع�س  اإف��ال���س  م��ن  للنجاة  المثلى  ال��ط��ري��ق��ة  ه��ي 
ال�ضعراء في كتابة بع�س الق�ضائد، وهي من جانب 
اآخر عدم تمّكن بع�س المتفل�ضفين من اإيجاد ن�س 
خا�س بهم، لذلك يلجاأون اإلى ال�ضذرات باعتبارها 
اإدراك  دون  اأفكارها،  ي�ضهل تطويع  مقاطع �ضغيرة 
ولي�ضت  ويومياته،  �ضاحبها  �ضخ�ضية  تعك�س  اأنها 

مجّرد تاأليف كتاب اأو زواية في جريدة.
هو  ال�����ض��ذرات  اإل���ى  الميل  �ضبب  اأن  ���ض��ي��وران  يعتبر 
الك�ضل: »كي يكتب �ضيئاً متما�ضكاً ينبغي على الإن�ضان 
اأن يكون ن�ضيطاً. بالطبع لي�س م�ضموحاً اأبداً قراءة 
كتب الحكم والأقوال الماأثورة من ال�ضفحة الأولى 
�ضاملة  بفو�ضى  النطباع  يّولد  فهذا  الأخيرة،  اإلى 
قبل  الم�ضاء  في  مطالعتها  ينبغي  ال��ج��ّد.  وان��ع��دام 
الذهاب اإلى الفرا�س. اأو في حالة الح�ضر النف�ضي 
والنفور )...( فهذه الأقوال الماأثورة تدّمر نف�ضها 

بنف�ضها«.
ُيحدث  الأرق،  ب�ضبب  �ضذراته  كتب  الذي  و�ضيوران 
في نف�س القارئ الأرق، اإنه ومي�س لهذيان الكلمات، 
وتحّطم  اأع�ضابنا  تهتك  اأو  تقتلنا،  اأن  نخاف  متعة 

المجازي،  الإط��ار  نكتبه في  ما  يكون  مداركنا، قد 
باأنها  ي�ضعر  ال�ضيورانية  ال�����ض��ذرات  يتابع  م��ن  لكن 

عبوات على طريق القراءة الروتينية.
ال�������ض���ذرة، ب��ح�����ض��ب ����ض���ي���وران، ه���ي ال�����ض��ك��ل الوحيد 
المالئم لمزاج ال�ضاعر، وهي تمّثل لحظة محمومة 
م���ع ج��م��ي��ع ال��ت��ن��اق�����ض��ات ال��ت��ي ت��ح��ت��وي��ه��ا. ويعتبر 
�ضيوران اأن عماًل ذا نف�س طويل يخ�ضع لمتطلبات 
الإف��راط في  التتابع، هو عمل من  البناء وهاج�س 

التما�ضك ل يمكن اأن يكون حقيقياً.
ف��ي ح�ضرة  نف�ضه  �ضيوران يجد  ���ض��ذرات  ي��ق��راأ  م��ن 
ب�������ارزة، ويطعمه  ���ض��خ�����ض��ي��ة  ���ض��م��ة  ت��ط��ب��ع��ه  ت����اأّم����ل 
والغنو�ضية  وال�ضوفية  البوذية  الأفكار  من  في�س 
�ضّكلت  والفل�ضفية... متاأّتية من قراءات متناق�ضة 
ف���ي ال��ن��ه��اي��ة ك��وك��ت��ي��اًل م��ت��ف��ّج��راً، ي��خ��ل��ق �ضعوبة 
اإ�ضافية في تحديد هوّية فل�ضفية ثابتة ل�ضيوران. 
القارئ  الأدبي مهّمة  اإنتاجه  ت�ضعب نتيجة طبيعة 
الإنتاج في  ياأتي هذا  النظرية،  بالتكريبات  المولع 
معظمه على �ضكل م�ضّنفات �ضذرية، مقطعية تدور 
حول عدد من الم�ضائل الرئي�ضية، بل ال�ضتحواذية، 
م��ّرة على �ضيغة  تاأتي  تاأّمالت متقّطعة  وذل��ك في 
كمالحظات  اأخ��رى  م��ّرة  مبعثرة،  اأفكار 
ف���ي ج��م��ل مقطعية.  ُم�����ض��اغ��ة  ع���اب���رة 
يبدو اأحياناً اأن هذه الخواطر ال�ضريعة 
اآتية من بعيد، اأبعد من الكتابة ذاتها، 
على  وما  وع��ي«،  ك�»وم�ضات  فتتجلى 
ال�ضاعر �ضوى نقلها على الورق، على 
حد تعبير فابري�س زيمر في كتابه 

»�ضيوران، رحلة في اأعماق الأنا«.
ي��ق��ول ال��ك��ات��ب ال��ج��زائ��ري حميد 
زنار باأنه ل يمكن اعتبار الكتابة 
الأقل  على  ال�ضذرية،  المتقطعة 
ت�ضّظياً  �����ض����ي����وران،  ح���ال���ة  ف����ي 
للفكر، اإنها اأكثر مالءمة للذات 
المنعتقة  ال�����ح�����ّرة،  ال���ك���ات���ب���ة 
الم�ضتحملة  م���رج���ع���ي���ة،  ك����ل  م����ن 
التعبير  ت�ضتطيع  ل  والتي  تناق�ضاتها،  لم�ضوؤولية 
عن كنهها باأمانة دون اأدنى خوف من ال�ضقوط في 

التناق�س.
يقول �ضيوران: »اأكتب ال�ضذرة ليت�ضّنى لي التناق�س 
طبيعتي،  من  يتجزاأ  ل  جزء  التناق�س  نف�ضي.  مع 

وطبيعة النا�س جميعاً على كل حال«. 
اإن ك��ان��ت ال�����ض��ذرة ال�����ض��ي��وران��ي��ة ل ت��ه��دف اإل���ى اأي 
اآخر  اإل��ى  حين  من  ُتطلق  فاإنها  اإق��ن��اع،  اأو  ا�ضتنتاج 
لكل  ف��اق��داً  العالم  فيه  يبدو  ال�ضفاء  م��ن  ومي�ضاً 
م��ع��ن��ى. ك��ت��اب��ة م��ت��اأّم��ل��ة تحمل ت���اأّم���اًل ح���ول نزوات 
�ضاحبها المتقّلبة التي ل تهداأ على حال. يتحّدث 
الحديث  غطاء  تحت  التقّلبات  ه��ذه  ع��ن  ���ض��ي��وران 
تلك  من  اإغ�ضاباً  اأكثر  �ضيء  ق��ائ��اًل:»ل  نيت�ضه  عن 
لعقل  المبعثرة  الأفكار  فيها  ق  ُتن�ضَّ التي  الموؤّلفات 
حّي لم يكن هدفه اإن�ضاء منظومة على الإطالق. ما 
نفع اإعطاء نوع من الترتيب ال�ضكلي لأفكار نيت�ضه 
نيت�ضه  نف�ضه؟  المو�ضوع  ح��ول  ت��دور  اأنها  بدعوى 
اأي  اأو  فالبحث عن وح��دة  المواقف،  مجموعة من 
كان  قيمته.  م��ن  انتقا�س  ه��و  ل��دي��ه  ق�ضدي  ن�ضق 
اأ�ضير مزاجه المتّلقب. ي�ضّل البّحاثة �ضواء ال�ضبيل 
التي  فل�ضفته  ترف�ضها  ثوابت  اإيجاد  يريدون  حين 

لم تكن �ضوى تاأّمالت في هوائه المتّلقب«.
��ل ك���ارل ك��راو���س ال�����ض��ذرة ع��ل��ى ك��ل فنون  ل��ق��د ف�����ضَّ
القول الأخرى، ذلك اأنها وحدها من ت�ضتحّق ا�ضم 
فّن الهجاء بامتياز. تعار�س ال�ضذرة كل فكر ن�ضقّي، 
وُت�ضتعَمل غالباً ك�ضالح هجائي �ضّد الزمن الراهن. 
ل  نقدي،  فكر  ُمقلقة،  حقيقة  التمّرد.  روح  روحها 
اإنها كما  ن�ضقّي، ول قوانين لها غير قوانين الأنا. 

قال عنها نيت�ضه :»فن الخلود«. 

محمد �لحجيري

على ال�ضّلم الحجري 
اأينع ظّلي 

غفا رغيف الورق 
على درجاته الناتئة 

ا�ضمرَّ لون جلدي
تحّول يقطينة �ضمراء

ت�ضّمعت فيها ذرفات عمري
ال�ضم�ُس ل تغيب الحبُّ فيها ي�ضرق

الحبر والدواة والقلم
يموتون جميعاً

ُي�ضرعون
يدفنون درجات ال�ضّلم.

في ثنايا �ضطوري
الذاكرة مختومة ب�ضعاع.

ترتاح فناجين القهوة على ال�ضرفة
ل تزال زقزقة الأرجوحة

تنّق في الخارج.
الدار هجرتها اأجنحة الذاكرة

وا�ضتح�ضرتها اأخرى.
طعم اليا�ضمين في اأكواب ال�ضاي

ب�ضمة قرنفل ورائحة �ضوء.
ا�ضفّرت اأوراق القما�س

ال�ضتائر بالية
�ضرير الكنبة يمّزق �ضوت المذياع

�ضجيج الأ�ضياء تحّطم
ُذٌن تهذي... ق�ضٌف عا�ضفٌة اأُ

ت�ضقط الأظافر
تنثرها

�ضحكات ثملة.
خ�ضالت �ضعر 

طفلة تت�ضّرد
اأزّقة تائهة.

نتوء ال�ضّلم يندمل
�ضرفة تهبط غيمة ت�ضقط

بلبل يغفو لوحة تذوب
تبقى عيناي

وال�ضّلم يبقى
قنديُل فيٍء

خافٌت
يتدحرج كالمطر

على اإ�ضفلت قرمزّي
قمي�س وردّية تاأكلها قّطة

ترمي اأزرارها ال�ضوداء
تتقّياأها ن�ضمة �ضامتة

اأنثى تنتظر كوباً �ضحرياً
ج�ضد يوّدع كهولته واآخر يم�ضي
وال�ضّلم حجارته قّبعة ت�ضرينية

ت�ضتلقي مثل قمر
في نهد ي�ضعل لّذة.

تتباطاآن  ترق�ضان  تطيران  �ضفتان 
ت�ضت�ضلمان تقعان اأر�ضاً.

ويبقى ال�ضّلم ظلَّ هيكل.

�سهيب �أّيوب
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منذ و�ضولي اإلى الوليات 
ت�ضع  ق����ب����ل  ال����م����ت����ح����دة 
باهتمام  ت��اب��ع��ُت  ���ض��ن��وات، 
الأدب���اء  مجموعة  ن�ضاط 
بهجينّيتهم  الأم��ي��رك��ي��ي��ن،  ال��ع��رب 
الأميركّية  الن�ضاأة  فيها  تمتزج  التي 
بالجذور العربية، واللغة الإنكليزية 
من  وك���ان  ال�����ض��رق��ي��ة.  بالح�ّضا�ضية 
النقطاع  ه��و  ل��ال���ض��ت��غ��راب  ال��م��ث��ي��ر 
الثقافية  ال���ع���الق���ات  ����م  َو�����ضَ ال�����ذي 
والأدب�����ي�����ة والإع����الم����ي����ة ب��ي��ن هذه 
يكتب  )وال��ت��ي  الخا�ضة  المجموعة 
الإنكليزية(  باللغة  اأف��راده��ا  معظم 
ُتقارب  درج��ة  اإل��ى  العربي،  والعالم 

التجاهل المتبادل التام.
لي�ضت  ه���ن���ا  »ال�����م�����ت�����ب�����ادل«  ����ض���ف���ة 
ت��ق��ف في  ك��ان��ت ل  واإن  اع��ت��ب��اط��ي��ة، 
م��ن��ت�����ض��ف ال��م�����ض��اف��ة ال��ف��ا���ض��ل��ة بين 
الأميركي  وال��غ��رب  العربي  ال�ضرق 
ال���ع���رب���ي. ف��م��ن ج��ه��ة ي�����ض��ع��ب على 
ال���م���رء ف��ه��م ال��ت��ج��اه��ل الإع���الم���ي 

الأدبي  لالإنتاج  العربي 
وال������ف������ك������ري ال����ع����رب����ي 
روؤ�ضاء  م��ن  الأم��ي��رك��ي 
ال���م���ن���اب���ر الإع����الم����ي����ة 
النّقاد  وم���ن  ال��ع��رب��ي��ة، 
العرب، ويخطرني الآن 
مثالن �ضريعان في هذا 

المجال. 
 ،2001 ال������ع������ام  ف����ف����ي 
اأ���������ض��������درت ال���������ض����اع����رة 
الأميركية  ال���ع���رب���ي���ة 
ن����ت����ال����ي ح���ن���ظ���ل )م����ن 
فل�ضطينية(  اأ������ض�����ول 
واح�����������������دة م���������ن اأه���������م 
الأن�������ط�������ول�������وج�������ي�������ات 
الم�ضهد  الإنكليزية عن 
المراأة  ل�ضعر  المعا�ضر 
الن�ضاء  )»�ضعر  العربية 
اأنطولوجيا  العربيات: 
جمعْت  م����ع����ا�����ض����رة«(، 
�ضعَر  ُم���ت���رَج���م���اً  ف��ي��ه��ا 
اأو  ع��رب��ي��ة،  ���ض��اع��رة   83

عربية الأ�ضل �ضملن معظم البلدان 
العربية، لتقّدم اإلى القارئ الإنكليزي 
العربي  لل�ضعر  م��و���ّض��ع��ة  ب���ان���ورام���ا 
الإعالمي  الل��ت��ف��ات  لكن  الأن��ث��وي. 
�ضوى  يتمّثل  ل��م  ال��ع��رب��ي  وال��ن��ق��دي 
ال�ضوري  للناقد  واح���دة  ق���راءة  ف��ي 
�ضبحي حديدي )ُن�ضرت في جريدة 
»ال��ق��د���س ال��ع��رب��ي«(؛ ق���راءة واحدة 
�ضعرية  اأنطولوجيا  اأه��م  ع��ن  فقط 

اأنثوية على الإطالق! 
�ضخ�ضياً،  ع��اي��ن��ُت��ه  ال��ث��ان��ي  ال��م��ث��ال 
فقد انعقد في العام 2007 الموؤتمر 
الكّتاب  ل�»منظمة  ال��ث��ان��ي  ال��وط��ن��ي 
اأكثر  با�ضتراك  الأميركيين«  العرب 
دعوتي  وت���ّم���ْت  ك��ات��ب��اً،  �ضبعين  م��ن 
ك��ك��ات��ب عربي  ال��م��وؤت��م��ر  ل��ح�����ض��ور 
كان  المتحدة.  ال��ولي��ات  ف��ي  مقيم 
البحث  ب��ح��ل��ق��ات  غ���ن���ّي���اً  ال���م���وؤت���م���ر 
وال������ح������وارات وال���م���ح���ا����ض���رات عن 
الأميركية  العربية  الكتابة  طبيعة 
الأيديولوجية  بالق�ضايا  وعالقتها 

في العالم العربي، وو�ضع المثقفين 
بعد  ما  عالم  في  اأميركا  في  العرب 
وما  الن�ضالخ  اأدب  وع��ن  اأي��ل��ول،   11
بعثُت  ثقافية.  �ضابه من مو�ضوعات 
اأعمال  ع��ن  ك��ام��ل��ة  بتغطية  حينئذ 
واأ�ضمائه  وم��ن��اق�����ض��ات��ه  ال���م���وؤت���م���ر، 
ال��ث��ق��اف��ي ف���ي جريدة  ال��ق�����ض��م  اإل����ى 
القارئ  ت��ع��ري��ف  ل��ي��ت��ّم  »ال����ح����ي����اة«، 
فتّم  ون�ضاطاته،  الأدب  بهذا  العربي 
تجاهل المو�ضوع تماماً، ولم يتبّين 
ب�ضبب  ذل����ك  ك����ان  اإذا  ح��ي��ن��ئ��ذ،  ل���ي 
�ضخف المو�ضوع اأو عدم وجود مكان 
له في ال�ضفحة الثقافية الم�ضغولة 
يبدو،  ما  على  اأهّمية،  اأكثر  باأخبار 
في  ال�ضاأن«  »عظيمة  موؤتمرات  عن 

الأرباع ال�ضحراوية الخالية!
ول��ك��ّن��ي، ق��ل��ُت اأي�����ض��اً ف��ي ال��ب��داي��ة اإن 
بدرجة  ول��و  متبادل،  ال�ضلة  ان��ع��دام 
اأق������ل ع���ن���د ال����ط����رف الآخ��������ر. فمن 
الأدباء  جماعة  اإن  القول  الإن�ضاف 
تبذل جهوداً  لم  الأميركيين  العرب 

نف�ضها  ع���ن  ال��ت��ع��ري��ف  ف���ي  ك��ب��ي��رة 
عربياً، اإّما لعدم وجود الدافع لذلك 
بعدم  ل�ضعورهم  واإّم��ا  بع�ضهم،  لدى 
وجود اهتمام لدى المنابر العربية، 
�ضاليطة،  �ضتيفن  لي  نقله  ما  وهذا 
الكّتاب  ل�»منظمة  التنفيذي  المدير 
في  )راوي(  الأم��ي��رك��ي��ي��ن«  ال���ع���رب 
العالقة  ب��خ�����ض��و���س  ب��ي��ن��ن��ا  ح��دي��ث 
والو�ضط  اإعالمنا  وبين  كّتابنا  بين 
ال��ث��ق��اف��ي ال��ع��رب��ي الأم��ي��رك��ي، حيث 
اهتمام  غ��ي��اب  اأن  ���ض��الي��ط��ة  اع��ت��ب��ر 
الأميركي  ال��ع��رب��ي  الأدب����ي  ال��و���ض��ط 
في التوا�ضل مع العالم العربي هو، 
التغييب  في جزء منه، رّد فعل على 

الُممار�س من الطرف الآخر. 

البدايات وما قبلها
الأ�ضباب  ع���ن  ال��ب��ح��ث  م���ن  ب���ع���ي���داً 
اإل������ى �ضلب  وع��������ودًة  وال���م�������ض���اج���ب، 
اأّي  اإلى بداياته تحديداً،  المو�ضوع، 
اإلى الأعوام التي تلْت زوال »الرابطة 

القلمية« العام 1940. في هذه الفترة، 
اإنتاج  من  الأميركية  ال�ضاحة  خلت 
فبقيت  المهاجرين،  العرب  الكّتاب 
فترة عقيمة اأدبياً. لكن مع ا�ضتمرار 
العرب  ال��م��ه��اج��ري��ن  اأف������واج  ت���دّف���ق 
اأج��ي��ال ثانية  ب����داأت  وا���ض��ت��ق��راره��م، 
اأولد هوؤلء المهاجرين  وثالثة من 
بالظهور داخل المجتمع الأميركي. 
المتالحقة  الأجيال  هذه  لغة  كانت 
ا�ضتمرار  الإنكليزية، مع  الأولى هي 
ما.  عربي  ثقافي  بموروث  توا�ضلها 
مجتمع  تدريجاً  لذلك  نتيجة  ن�ضاأ 
اأم��ي��رك��ي هجين، ظ��ّل يبحث  ع��رب��ي 
ت��ح��م��ي نف�ضها  ع��ن ه��وّي��ة م���ح���ّددة، 
الأ�ضول  ب��ي��ن  ال��ت��م��ّزق  م�ضير  م��ن 
العربية ال�ضرقية والمكان الأميركي 

الجديد.
ت�ضهد هذه  لم  الأدبية،  الناحية  من 
وحتى   1940 ال���ع���ام  )م����ن  ال���ف���ت���رة 
ب��داي��ة ال��ث��م��ان��ي��ن��ّي��ات(، وال��ت��ي يمكن 
ظهور  �ضوى  بالنتقالية،  ننعتها  اأن 

ال��م��ت��ف��ّرق��ة مثل:  الأ����ض���م���اء  ب��ع�����س 
اإيتل عدنان، �ضاموئيل هازو، د. ه�. 
م��ل��ح��م، وال���ذي���ن ك��ت��ب��وا خ���الل هذه 
اإنتاجاً  الإنكليزية  باللغة  ال�ضنوات 
للعباءة  ال��ب��دائ��ّي��ة  ال��خ��ي��وط  ���ض��ّك��ل 
الإث��ن��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة الأم��ي��رك��ي��ة، واإن 
الأ�ضوات  وكانوا  متفاوتة،  بدرجات 
لحقاً  ُي�ضّمى  اأن  يمكن  لما  الأول���ى 

ب�»الأدب العربي الأميركي«. 
م����ع ن���ه���اي���ة ال�����ض��ب��ع��ي��ن��ّي��ات وب���داي���ة 
جديدة  اأج��ي��ال  ب���داأت  الثمانينيات، 
العربية  الأدب�����ي�����ة  الأ������ض�����وات  م����ن 
الأ�������ض������ول والأم����ي����رك����ي����ة ال�������ولدة 
وال����م����ن���������ض����اأ ب���ال���ك���ت���اب���ة وال����ظ����ه����ور 
الأدبية  ال��خ��ارط��ة  على  والتمو�ضع 
في الوليات المتحدة، �ضمن بوتقة 
تزامناً  و�ضوحاً،  اأكثر  ثقافية  اإثنية 
مع حدوث تغّيرات �ضيا�ضية وثقافية 
عْت  �ضجَّ الأم���ي���رك���ي  ال��م��ج��ت��م��ع  ف���ي 
ع��ل��ى ظ��ه��ور ت��ج��ّم��ع��ات ث��ق��اف��ي��ة على 
اأ�ضا�س اإثني )كبروز الأدب الإفريقي 

ال�ضتينيات  ن��ه��اي��ة  ف���ي  الأم���ي���رك���ي 
ال�ضبعينيات(. وبداية 

ك���ان ل��ه��ذه الأج���ي���ال ال��ج��دي��دة من 
ال��ع��رب الأم��ي��رك��ي��ي��ن اإح�����ض��ا���س اأكثر 
هوّيتهم  م�����ض��ادر  ب��ت��ع��ّدد  و����ض���وح���اً 
اإنتاج  ع��ل��ى  ان��ع��ك�����س  م���ا  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
كّتابها الأدبي الذي حاول اأن ي�ضّنف 
ية اإثنية  نف�ضه فرعاً متمّيزاً ذا خا�ضّ
الأميركية  الأدب���ي���ة  ال��ل��وح��ة  �ضمن 

ال�ضاملة.
ب������داي������ات ال���ت�������ض���ن���ي���ف ب����������داأت مع 
العنب«،  »اأوراق  بعنوان  اأنطولوجيا 
اأورفاليا  جريجوري  الكاتب  حّررها 
 ،1982 ال��ع��ام  لبنانية(  اأ���ض��ول  )م��ن 
كتابات  ي��ج��م��ع  ع��م��ل  اأّول  ل��ت��ك��ون 
بعدئذ  لحقتها  الأميركيين،  العرب 
الأنطولوجيا   ،1988 ال����ع����ام  ف����ي 
اأورفاليا  ح���رّره���ا  م��و���ّض��ع��ًة،  نف�ضها 
المو�ضى  �ضريف  ال��ك��ات��ب  م��ع  ثانية 
اأ�ضول فل�ضطينية(، وفي العام  )من 
بعنوان  اأن��ط��ول��وج��ي��ا  ���ض��درْت   1994
»ط������ع������ام ل����ج����ّدات����ن����ا: 
نا�ضطات  م��ن  ك��ت��اب��ات 
ن���������ض����وي����ات ع����رب����ي����ات 
وعربيات  اأم��ي��رك��ي��ات 
ك�����ن�����دي�����ات« ح����ّررت����ه����ا 
قا�ضي  ج��وان��ا  الكاتبة 
لبنانية(،  اأ�ضول  )من 
وم�����������ن ث�����������ّم ال����ع����م����ل 
للكاتَبين  ���ع  ال���م���و����ضّ
خ��ال��د م��ط��اوع��ة )من 
اأ�ضول ليبّية( والكاتب 
ال�����ض��وري ال��م��ق��ي��م في 
العك�س  منير  اأم��ي��رك��ا 
»اأنطولوجيا  ب��ع��ن��وان 
ما بعد جبران للكتابة 
الأميركية  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ج��دي��دة«، وذل��ك في 
انتهاًء   .1999 ال���ع���ام 
الكاتب  ب��اأن��ط��ول��وج��ي��ا 
ال����ع����رب����ي الأم����ي����رك����ي 
حّيان �ضرارة »مّيال اإلى 
الكالم: اأنطولوجيا عن 
المعا�ضر«  الأميركي  العربي  ال�ضعر 

والتي �ضدرت العام 2008.
المن�ضورة  ال��ك��ت��اب��ات  م��راج��ع��ة  ل��دى 
الأن���ط���ول���وج���ي���ات، يمكن  ه����ذه  ف���ي 
وا�ضعة  ف�����ض��ف��ا���ض��ة  ����ض���م���ات  و����ض���ع 
ل���الإن���ت���اج ال���ع���رب���ي الأم���ي���رك���ي: هو 
اأوًل، اإنتاج مكتوب باللغة الإنكليزية 
العرب  ال���ك���ّت���اب  ال��ك��ث��ي��ر م���ن  ح��ي��ث 
الثالث  ال��ج��ي��ل  م���ن  الأم��ي��رك��ي��ي��ن 
العربية،  اللغة  يعرفون  ل  وال��راب��ع 
على  الأدب  ه��ذا  يقت�ضر  لم  وثانياً، 
م��و���ض��وع��ات ال��ه��ّوي��ة وال��ث��ق��اف��ة، بل 
بتنّوع  ومتنّوعة،  غنّية  ثيماته  كانت 
فعّبر  ن��ف�����ض��ه��ا،  الأم��ي��رك��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
اليومية  ال��ه��م��وم  ع���ن  الأدب  ه����ذا 
وال�ضيا�ضية  الجتماعية  المحّلية، 
ا�ضتخال�س  يمكن  ومنه  الأميركية، 
ال�ضمة الثالثة الأهم، وهي اأّن الأدب 
العربي الأميركي لي�س اأدباً مهجرياً 
ن��ات��ج ع��ن تفاعل  اأدب  م��ا ه��و  ب��ق��در 
ح�����ض��ارَت��ي��ن ع��رب��ي��ة واأم��ي��رك��ي��ة في 

فادي �سعد
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�ضخ�ضية  تحّددها  م��ا،  التقاء  نقطة 
كل كاتب وتاريخه ال�ضخ�ضي.

ماأزق ت�صمية اأم اأزمة هّوية
ال�ضابقة،  ال�����ض��م��ات  ه����ذه  ع��م��وم��ّي��ة 
وات�����������ض�����اع ح������دوده������ا ه����م����ا ال����ل����ذان 
العربية  وال�����ض��اع��رة  ال��ك��ات��ب��ة  ج��ع��ال 
فل�ضطيني(  اأ���ض��ل  )م���ن  الأم��ي��رك��ي��ة 
ل���ي���زا ���ض��ه��ي��ر م��ج��ج ت���ب���داأ ف���ي مقال 
في   1999 ال��ع��ام  )ن�����ض��رت��ه  تاأ�ضي�ضي 
لو�س  من  ال�ضادرة  »الجديد«  مجلة 
العربي  بالأدب  ة  والمخت�ضّ اأنجلو�س 
ت�ضّكل  ح��ق��ي��ق��ة  ي��ب��ح��ث  الأم���ي���رك���ي( 
اأميركي  اإثني جديد عربي  اأدبي  نوع 
اأدب  بال�ضوؤال الآتي: »هل يوجد حّقاً 

عربي اأميركي؟«.
ترى مجج اأن الإجابة عن �ضوؤال كهذا 
المو�ضوع  م��ق��ارب��ة  ت��ّم��ت  اإذا  َت�����ْض��ه��ل 
ح�����ض��ب ه���ّوي���ة الأدب�������اء، ح��ي��ث يمكن 
اإن���ت���اج مكتوب  ت�����ض��ن��ي��ف ك���ّل  ع��ن��دئ��ذ 
م����ن ق���ب���ل اأدب���������اء اأم���ي���رك���ي���ي���ن ذوي 
اأ�ضول عربية باأدب »عربي اأميركي«. 
اإذا  ت��ع��ق��ي��داً  اأك��ث��ر  ي�ضبح  ال��م��و���ض��وع 
الإنتاج  طبيعة  ناحية  من  اإليه  ُنظر 
الأدب�������ي ن��ف�����ض��ه. وف�����ي ط��ب��ي��ع��ة هذا 
النظرتَين  مجج  لنا  تعُر�س  الجدال 
الهوّية  اأّن  ترى  الأولى،  ال�ضائدتَين: 
الجوهر  في  هي  الأميركية  العربية 

ه���������وّي���������ة ع����رب����ي����ة 
بيئة  ف���ي  م���زروع���ة 
ت�ضعى  اأج����ن����ب����ي����ة، 
اإل��������������ى ال�����ح�����ف�����اظ 
ع������ل������ى ال�����ث�����ق�����اف�����ة 
واللغة  ال���ع���رب���ي���ة، 
وت�ضعى  ال��ع��رب��ي��ة، 
في  الم�ضاركة  اإل��ى 
ال�ضيا�ضي  ال��ج��دل 
اأو�ضطي،  ال�������ض���رق 
على  م�����ح�����اف�����ظ�����ًة 
�������ض������ل������ة وث�����ي�����ق�����ة 
العربي.  ب��ال��ع��ال��م 

الإنتاج العربي الأميركي �ضمن هذه 
ثقافية،  ترجمة  م�ضروع  هو  النظرة 
م اإل��ى ال��ق��ارئ الأم��ي��رك��ي ثيمات  ي��ق��دِّ
ُتعتبر  لذلك  اإنكليزية،  بلغة  عربية 
عادة  م��ط��روق��ة  غ��ي��ر  م��وا���ض��ي��ع  اأّي 
)كالتابوهات  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ف��ي 
منتمية  غ��ي��ر  وغ���ي���ره���ا(،  ال��ج��ن�����ض��ي��ة 
الأدب  اإل���ى   - ال���روؤي���ة  ه���ذه  �ضمن   -
العربي الأميركي. من الكّتاب العرب 
ق���ارب���وا ثيمات  ال��ذي��ن  الأم��ي��رك��ي��ي��ن 
ديما  ال�ضاعرة  متكّرر  ب�ضكل  عربية 
فل�ضطينية(،  اأ����ض���ول  )م���ن  ���ض��ه��اب��ي 
ماأزق  على  ق�ضائدها  في  تتكّلم  التي 
الجيل الثاني والثالث للعرب، و�ضراع 
حدود  على  يعي�ضونه  ال��ذي  النتماء 
والغتراب  وال��ت��ه��م��ي�����س  الن��ع��زال��ي��ة 
الروحي. كما قامت الكاتبة ديانا اأبو 
جابر )من اأ�ضول اأردنية( في روايتها 
 )1993( العربية«  ال��ج��از  »مو�ضيقى 
بت�ضوير �ضاخر للمجتمع العربي في 
التهكم  م�ضتخدمًة  نيويورك،  ولي��ة 
والهجاء للحديث عن نقاط ال�ضعف 
الأميركية  ل���ل���ع���ائ���الت  ال���ب�������ض���ري���ة 

الأدبية  الأع��م��ال  اأح��د  وه��و  العربية، 
الأكثر تطّوراً جمالياً من قبل كاتب 
عربي اأميركي. ول بّد من ذكر كتاب 
اأبي  األ��م��اظ  للكاتبة  الذاتية  ال�ضيرة 
نادر )من اأ�ضول لبنانية(، المو�ضوم: 
»اأب����ن����اء ال���رج���م���ه: رح��ل��ة ع��ائ��ل��ة من 
ق�ضة  ف���ي���ه  َرَوت  وال�������ذي  ل���ب���ن���ان«، 
المجاعة  عن  الكتاب  ي��دور  عائلتها. 
العالمية  ال���ح���رب  اأث���ن���اء  ل��ب��ن��ان  ف���ي 
الأولى، ويتحّدث عن رحالت عائلتها 
بين لبنان والعالم الجديد. وعبر هذا 
الخيط الرابط بين الواقع الأميركي 
اأي�ضاً كتابات  والإرث العربي، ظهرْت 
اأث����ارت ج���دًل ف��ي الأو����ض���اط الأدبية 
دايفيد«  »ن��دب��ة  ك��رواي��ة  الأم��ي��رك��ي��ة 
الهوى  اأب��و  ���ض��وزان  للكاتبة   )2007(
اأّرخْت  التي  فل�ضطينية(  اأ�ضول  )من 
الفل�ضطينية  الأر����س  �ضياع  لحكاية 
عبر تاريخ عائلة فل�ضطينية باأجيالها 

���ه���َم���ت ال���رواي���ة  الأرب����ع����ة. اتُّ
كتهمة  ال�����ض��ام��ّي��ة  ب���م���ع���اداة 
غير  للحكاية  دائ��م��اً  ج��اه��زة 
ال��ي��ه��ودي��ة، ل��ك��ن��ه��ا م���ع ذلك 
ُت��رج��م��ْت اإل���ى اأك��ث��ر م��ن لغة 

في دول اأوروبية عديدة.
اإل���ى الأدب  ال��ن��ظ��رة ال��ث��ان��ي��ة 
ال��ع��رب��ي الأم��ي��رك��ي ت��رى اأن 
الأميركية  العربية  الهوية 

الجوهر،  ف���ي  اأم��ي��رك��ي��ة  ه���وي���ة  ه���ي 
الأميركي  العربي  الأدب  ف��اإن  لذلك 
لة اأدب اأميركي يخ�ضع  هو في المح�ضّ
ل���ل���ت���اأث���رات وال����ت����ّي����ارات وال����ج����دالت 
اأميركي  اأدب  الأميركية نف�ضها، لكنه 
ذو خ�ضو�ضّية، في مقاربته الم�ضاكل 
المجتمع  ف���ي  وال���ع���رق���ي���ة  الإث���ن���ي���ة 
ناتجة  الخ�ضو�ضية  هذه  الأميركي. 
بين  واٍع  غ��ي��ر  اأو  واٍع  ام����ت����زاج  ع���ن 
�ضموئيل  ال�ضاعر  واإرَثين.  ثقافَتين 
ه���ازو ي��م��ّث��ل ه���ذه ال��ف��ئ��ة م��ن الأدب����اء 
الذين يرون اأنف�ضهم اأميركيين اأكثر 
منهم عرباً، فقلياًل ما نرى في �ضعره 
ومثله  العربية،  الموا�ضيع  يعالج  ما 
التي  �ضيمب�ضون  منى  الكاتبة  اأي�ضاً 
لكن  مكان  اأّي  »في  روايتها  ا�ضتهرت 
جامحة  ع��زب��اء  اأّم  ة  ق�ضّ )وه��ي  هنا« 
واب��ن��ت��ه��ا ال��م��راه��ق��ة ال��ح�����ّض��ا���ض��ة( اإلى 
درجة تحويلها اإلى فيلم في هوليوود 
العام 1999، لكنها في معظم اأعمالها 
ل تعالج موا�ضيع لها �ضلة بالثقافة 

العربية.
ث���م���ة اأدب��������اء اآخ��������رون ج���زئ���ّي���ون في 

مقارباتهم، كال�ضاعر لوران�س جوزف 
وال�ضاعرة  ل��ب��ن��ان��ي��ة(  اأ����ض���ول  )م����ن 
ن���ع���وم���ي ����ض���ه���اب ن�����اي )م�����ن اأ����ض���ول 
من  ُي��ع��ت��ب��ران  ال��ل��ذَي��ن  فل�ضطينية(، 
البارزة،  الأميركية  العربية  الأ�ضماء 
ال�ضاحة  بارزاً في  وقد حّققا ح�ضوراً 
الأدب����ي����ة الأم���ي���رك���ي���ة، ل��ك��ن��ه��م��ا من 

الُمقّلين في طرق الثيمات العربية.
حقيقة  اإذاً  الأميركي  العربي  الأدب 
في  مجج  ل  تتو�ضّ واإبداعية،  ثقافية 
لكنها  ���ض��وؤال��ه��ا،  ع��ن  ُمجيبًة  النهاية 
ت����رى )وه�����ي م��ح��ّق��ة ف���ي ذل�����ك( اأن 
الأميركيين،  العرب  الأدب��اء  ت�ضنيف 
خطاأ  الإب��داع��ي،  المحتوى  على  بناًء 
نقدي: »الأدباء لي�ضوا فقط ناطقين 
فّنانون.  ه���م  م��ج��ت��م��ع��ات��ه��م،  ب��ا���ض��م 
اجتماعية  كتابة  اإنتاج  لي�س  هدفهم 

اأو اأيديولوجية، بل كتابة اأدبية«.

الهوّية العربية الأميركية النا�صئة  
من  المكتوبة  الن�ضو�س  من  الكثير 
كّتاب عرب اأميركيين، والتي قد تبدو 
على ال�ضطح ل عالقة لها باأّي ثيمة 
عربية، هي ب�ضكل ما متاأّثرة بالإثنية 
في  ال��ك��ات��ب  يحملها  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
الفكرية  ���ض��ي��رورت��ه  م���ن  م���ا  م���ك���ان 
التاأثير  اكت�ضاف  يمكن  والثقافية. 
لهذه  عميق  بتحليل  قمنا  اإذا  الإثني 
الن�ضو�س. لكن هذا الإنتاج )العربي 
جوانب  ف����ي  زال،  م����ا  الأم����ي����رك����ي( 
ع��ن عنوان  يبحث  اأدب����اً  م��ن��ه،  ك��ث��ي��رة 
ما  اأّي  ن��ا���ض��ج��ة،  وم���الم���ح  ن���ه���ائ���ي، 
والت�ضّكل.  الن�ضوء  طور  في  اأدب��اً  زال 
قائمة  زال��ت  ما  ه��ذه  الت�ضّكل  عملية 
والنقدي،  الإب��داع��ي  الم�ضتوى  على 
اأي�ضاً.  الجتماعي  الم�ضتوى  وعلى 
عربي  اأدب  ب����وج����ود  اإج�����م�����اع  ث���م���ة 
بخ�ضو�ضّيته،  واإج�����م�����اع  اأم���ي���رك���ي 
يتعّلق  م��ا  ف��ي  مفقود  الإج��م��اع  لكن 
ين�ضجها  الخ�ضو�ضّية  بخ�ضائ�ضه. 
بالأجواء  الإن��ك��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��الق��ح 
ال�ضرقية؛ الأ�ضلوب الأدبي الأميركي 

ب���ال���م���وا����ض���ي���ع ال�������ض���رق اأو����ض���ط���ي���ة؛ 
بتقنيات  العربية  ال�ضعرية  المناخات 
غربية. هذا التمازج وا�ضح مثاًل في 
)من  مطاوعة  خالد  ال�ضاعر  كتابات 
تركي  ف��واز  وال�ضاعر  ليبّية(  اأ���ض��ول 
وال�ضاعرة  فل�ضطينّية(  اأ���ض��ول  )م��ن 
ل��ي��ل��ى ح��ل��ب��ي )م����ن اأ����ض���ول اأردن���ي���ة( 
اأ�ضول  )من  حنظل  نتالي  وال�ضاعرة 

فل�ضطينية(.
اأي�ضاً  خلقْت  ال�ضابقة  الثنائيات  هذه 
هذه  مكّونات  بين  ن�ضاأ  هوّية،  �ضراع 
اأحد  ف��ي  ��داً  ُم��ت��ج�����ضِّ نف�ضها،  ال��ه��وي��ة 
نف�ضه جزءاً  ي���رى  م��ن  ب��ي��ن  اأ���ض��ك��ال��ه 
الجماعية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  م���ن 
وجزءاً من المجتمع العربي والوعي 
يرى  ومن  حنظل(،  )كنتالي  العربي 
فقط  اإرث���ي  تاريخي  ه��و  النتماء  اأن 

)منى �ضيمب�ضون(.
اأحياناً  تنُج  لم  النا�ضئة  الهوية  ه��ذه 
ونظرات  ال����ع����داء  م�����ض��اع��ر  م���ن 
بعد  ح��دث  كما  تجاهها،  الريبة 
ل���ك���ن، من  اأي����ل����ول.   11 اأح������داث 
ما  اأن  ال���م���ح���زن���ة،  ال���م���ف���ارق���ات 
�ضاعد   2001 اأي���ل���ول  ف���ي  ح���دث 
ب�ضكل ما على تبلور هذه الهوّية 
م����ن خ����الل و���ض��ع��ه��ا ف����ي حالة 
تفنيد  على  واإج��ب��اره��ا  دف��اع��ي��ة، 
والكلي�ضيهات  الُم�ضبقة  الأحكام 

النمطّية ع��ن ك��ل م��ا ه��و ع��رب��ي، كما 
اإلى زي��ادة اهتمام  اأّدت هذه الأح��داث 
القارئ الأميركي )ليته اأتى من باب 
ب���الأدب العربي الأم��ي��رك��ي، ما  اآخ��ر( 
انعك�س على توثيق هوية هذا الأدب.

ت�����������وؤّدي ال����ج����دل����ّي����ة ال�������ض���اب���ق���ة في 
وجودي  ���ض��وؤال  ط��رح  اإل��ى  لة  المح�ضّ
)نقدي(. ما هو م�ضتقبل هذا الأدب؟ 
وماذا �ضيحدث لأحفاد الكّتاب العرب 
اأربعة  اأو  ث��الث��ة  ب��ع��د  الأم��ي��رك��ي��ي��ن 
ومنهم؟  منه  �ضيتبّقى  وماذا  اأجيال؟ 
الجبرانية  ال���ج���ذور  ع��ن  ف��الب��ت��ع��اد 
اإل����ى ج��ي��ل، واإْن  م�����ض��ت��م��ّر م���ن ج��ي��ل 
ال��ك��ّت��اب العرب  ب��ع�����س  ك��ان��ت ج��ه��ود 
الأدب  مع  التوا�ضل  في  الأميركيين 
ونذكر  لفتة،  ترجمته  وف��ي  العربي 
وفادي  مطاوعة  خالد  ترجمات  هنا 

جودة.
ال���ض��ت��م��راري��ة ف���ي ح��اج��ة اإل����ى بيت 
وهيكل تنظيمّي يحميانها من م�ضير 
الحفاظ  في  الرغبة  ه��ذه  الن��دث��ار. 
على النوع والخ�ضو�ضية هي ما دفع 
اإلى اإن�ضاء المنّظمة الخا�ضة بالكّتاب 

الأميركيين، فظهرت منظمة  العرب 
في  ت��رم��ز  )وال���ت���ي   »RAWI »راوي 
الكّتاب  »اإ�ضعاع  اإلى  الإنكليزية  اللغة 

العرب الأميركيين«(.

الكتابة واأنا عربي:
ال�صيا�صة والفوا�صل والأوطان

 ه��ذا ك��ان ع��ن��وان ال��م��وؤت��م��ر الوطني 
العرب  ال���ك���ّت���اب  ل���»م��ن��ّظ��م��ة  ال��ث��ان��ي 
انعقد  ال���ذي  )راوي(  الأم��ي��رك��ي��ي��ن« 
بمدينة  دي������رب������ورن  ����ض���اح���ي���ة  ف�����ي 
 .2007 ال��ع��ام  دي��ت��روي��ت الأم��ي��رك��ي��ة 
من  �ضنَتين  بعد  ال��م��وؤت��م��ر  ه��ذا  ج��اء 
ال��م��وؤت��م��ر الف��ت��ت��اح��ي الأول  ان��ع��ق��اد 
»كّلمونا« في مدينة  بعنوان  ل�»راوي« 

نيويورك.
ك���ن���واة  م���ه���ّم���ت���ه���ا  »راوي«  ح���������ّددت 
ل�ضتقطاب الإبداع العربي الأميركي 
�ضمن  المهتم  القارئ  اإل��ى  وتقديمه 
اأطر تنظيمّية. ونجحت في ذلك اإلى 
حّد معقول. بداأت رحلة تاأ�ضي�س هذه 
المنظمة منذ العام 1989 حين بداأت 
الأنثربولجية  عزيز،  نيمري  بربارة 
وال�����ض��ح��اف��ي��ة والإذاع����ي����ة ف���ي رادي���و 
كّتاب  مع  مقابالت  باإجراء  »تحرير« 
الأ�ضبوعي  ب���رن���ام���ج���ه���ا  ف����ي  ع�����رب 
»تحرير: اأ�ضوات من العالم العربي«. 
ب�ضرورة  اأق���ن���ع���ت���ه���ا  ه�����ذه  خ��ب��رت��ه��ا 
ملتقى  وج������������ود 
ل���ل���ك���ّت���اب ال���ع���رب 
الأم�����ي�����رك�����ي�����ي�����ن، 
ف���������ق���������ام���������ت ف�����ي 
 ،1992 ال��������ع��������ام 
الموؤتمر  اأث�����ن�����اء 
ل�»لجنة  ال�����ض��ن��وي 
التمييز  مكافحة 
���������ض��������د ال��������ع��������رب 
الأم�����ي�����رك�����ي�����ي�����ن« 
ب���ن�������ض���ب اإع��������الن 
تاأ�ضي�س  اإلى  يدعو 
للكّتاب  م���ل���ت���ق���ى 
ال��دع��وة تجاوباً  ال��ع��رب. لق��ت ه��ذه 
جزئياً في البداية، ليتو�ّضع الم�ضروع 
ب��ع��د ذل����ك ح��ت��ى ت����ّم ع��ق��د م���ا يمكن 
الأّول  التاأ�ضي�ضي  الجتماع  اعتباره 
تراأ�ضت   .1994 ال��ع��ام  ف��ي  ل�������»راوي« 
حتى  »راوي«  ع��دن��ان  اإي��ت��ل  ال��ك��ات��ب��ة 
العام  الأول  ال��م��وؤت��م��ر  ع��ق��د  ت���اري���خ 
2005، حيث تراأ�ضها منذ ذلك الوقت 

ال�ضاعر خالد مطاوعة.
العربي  الأدب  اأن  ال����م����وؤك����د  م����ن 
ال�ضنوات  ف���ي  ا���ض��ت��ط��اع  الأم���ي���رك���ي 
اأو���ض��ح على  ب�ضكل  ال��ب��روز  الأخ��ي��رة 
وكان  الأم��ي��رك��ي��ة.  الأدب��ي��ة  الخارطة 
تم  ح��ي��ث  ذل�����ك،  ف���ي  دوٌر  ل���������»راوي« 
موؤتمر  الما�ضي عن  ال�ضهر  الإعالن 
»راوي« الوطني الثالث الذي �ضُيقعد 
في مدينة اآن اآرُبر في حزيران 2010 
الأميركي  ال��ع��رب��ي  »ال���ف���ن  ب��ع��ن��وان 
تقييم،  اإع��ادات  التحّديات،  وثقافته: 
وال�ضوؤال  الم�ضتقبل«.  واح��ت��م��الت 
الأدب  ا�ضتمرار هذا  اإمكان  يبقى عن 
الجغرافيا  م��رج��ل  ف���ي  ال���زم���ن  م���ع 

الأميركية.

ن��اي، فادي  �ضهاب  الأع��ل��ى: نعومي  م��ن 
اهلل  عبد  بري�ضة:  حنظل،  نتالي  ج���ودة، 

اأحمد.
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التي  ال�����ض��وم��ري��ن  ح�����ض��ارة  تقت�ضر  ل��م 
 3500  -  2000 ع��اَم��ي  ب��ي��ن  م��ا  ت��ط��ّورت 
ق. م عليهم فح�ضب، واإنما كان تاأثيرها 
الديناميكية  ال���ق���درة  ي���وؤك���د  وه����ذا  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��اً، 
عقاًل  اعُتبر  ال��ذي  ال�ضومري  للعقل  ال�ضمولية 
لتف�ضير  كمنهج  ال�����ض��وؤال  يعتمد  لأن���ه  م�ضاك�ضاً 
والحياتية.  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال����ظ����واه����ر  غ���م���و����س 
ال�ضومرية  ال��روح  على  الم�ضاك�ضة  مبداأ  وينطبق 
وتناق�ضاتها  الطبيعة  ق�ضاوة  تمّثل  لأنها  اأي�ضاً، 
لها اإلى  وهارمونيتها بكل اإمكانات الب�ضيرة وُتحوِّ
اأجمل الق�ضائد العاطفية والفل�ضفية والوجودية، 
التي  والأ�ضاطير  للطقو�س  �ضعرية  كلغة  فتتمّيز 
ال�ضومري،  الإن�����ض��ان  ف��ي  وال��ره��ب��ة  ال��خ��وف  تثير 
التعبيرية  باإمكاناتها  فينا  ت��وؤّث��ر  زال��ت  ما  لكنها 
وع���ب���وره���ا اأوق���ي���ان���و����س ال����زم����ن، ل���ذل���ك م���ا زلنا 
الأحالم  تلك  رم���وز  م��ن  الكثير  اأم���ام  مذهولين 

العجائبية المده�ضة التي و�ضلتنا.
ال�ضومرية  وال���ح���ب  ال��خ�����ض��ب  لآل���ه���ة  ك����ان  وق����د 
اإن��ان��ا - دم����وزي، وب��ع��د ذل���ك ع�����ض��ت��ار - ت��ّم��وز في 
ومالحم  اأ�ضاطير  ف��ي  خا�ضة  ومكانة  اأث��ر  ب��اب��ل، 
والآ�ضوريين  والبابليين  ال�ضومريين  وطقو�س 
المتبادل  للتاأثير  نتيجة  الأخ���رى،  والح�ضارات 
حتى  المنطقة  في  تكاملت  التي  الح�ضارات  بين 
ذروتها الح�ضارية، ومن ثم انهيارها حتى عدمها 
)يتو�ّضع عالم الأثريات �ضموئيل نوح كريمر في 
الكو�ضمولوجي،   - ال��ك��ون��ي  ال��ع��ل��م  ع��ن  ال��ح��دي��ث 
المقّد�س  الجن�س  »طقو�س  كتابه  في  ال�ضومري 

عند ال�ضومرين«(.
الأهمية  ن��ف��ه��م  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ال��م��ن��ط��ل��ق  ه����ذا  م���ن 
في  النهَرين  بين  م��ا  اإن�ضان  لم�ضاركة  الق�ضوى 
هذه الطقو�س والمناحات الدينية الخا�ضة باآلهة 
التطهير من كل  درج��ة  اإل��ى  المعبد  الخ�ضب في 
اأهمية  اإل��ى  بالن�ضبة  الحال  هو  كما  الآث���ام  اأدران 
في  والم�ضلمين  ال�ضيعة  لدى  الح�ضينية  التعزية 

وقتنا الحا�ضر.
عن  نملكها  ودّق��ة  و�ضوحاً  اأكثر  اآث��اري��ة  معلومات 
الباحثين  معظم  ي��وؤك��د  كما  البابلية،  الح�ضارة 
ت��ط��ّور في  ال��ذي اكت�ضفوا وج��ود  الأرك��ول��وج��ي��ي��ن 
ديانة بابل مفاده اأن اأ�ضطورة الإله القتيل »تّموز« 
وقيامته من جديد كانت تعاد �ضنوياً في احتفال 
البابلية  ال�ضنة  م��ه��رج��ان  �ضمن  طقو�ضي  دي��ن��ي 
وهو  ال�ضعب،  مجموع  فيها  وي�ضاهم  ال��ج��دي��دة، 
والحياة  والخ�ضب  بالربيع  الح��ت��ف��ال  ي�ضبه  م��ا 
ال��ب��روف�����ض��ور فرانكفورت  ال��ج��دي��دة. وق��د لح��ظ 
ف��ي ك��ت��اب »م���ا ق��ب��ل ال��ف��ل�����ض��ف��ة« )ت��رج��م��ة: جبرا 
لم  والبابليين  ال�ضومريين  ب��اأن  جبرا(  اإبراهيم 
بل  فح�ضب،  �ضفاهاً  وطقو�ضهم  اأ�ضاطيرهم  يرووا 
كانوا ُيعيدونها اأمام الجمهور المتدّين من خالل 
الفترا�ضي  التاأكيد  وه��ذا  الكهنوتية،  الطقو�س 
الوا�ضح  بالمعنى  م�ضرح  وج��ود  يفتر�س  ل  اأي�ضاً 
اأن الأمر  للكلمة، ومن ال�ضروري اأن نتذّكر دائماً 
م�ضابه للمناحة اأو الرثاء اأو المنقبة الدينية التي 

يتكّفل كهنة المعبد القيام بها.
لقد و�ضلتنا بع�س الطقو�س الرئي�ضية المرتبطة 
التداخل  وهذا  والبابلية،  ال�ضومرية  بالثقافَتين 
الجديدة  الح�ضارة  ك��ون  طبيعة  تحّتمه  بينهما 
تاأخذ الكثير من اأ�ض�س ديانتها وطقو�ضها وثقافتها 
لذلك  �ضابقتها.  من  اأ�ضمائها،  تغّير  مع  واآلهتها، 
ف����اإن اأه����م ه���ذه ال��ط��ق��و���س ه���ي: ط��ق��و���س ال����زواج 
)اإنانا  ال�����ض��وم��ري��ة  الآل���ه���ة  زواج  اأي  ال��م��ق��ّد���س، 
ودم����وزي( وال��ب��اب��ل��ي��ة )ع�����ض��ت��ار وت���ّم���وز(؛ طقو�س 
ب�:  ي�ضّمى  ما  اأو  تاريخية،  طقو�س  الخليقة؛  بدء 
اأور«. وه��ي طقو�س  »رث��اء  ال��م��دن«، واأهمها  »رث��اء 
)لأ�ضباب  اأنف�ضهم  والملوك  الكهنة  يقّدمها  كان 

�ضيا�ضية واجتماعية بغر�س تثبيت �ضلطتهم با�ضم 
جزءاً  وتعتبر  بها(،  يحتفلون  التي  الآلهة  �ضلطة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة للمجتمع  ال��روح��ي��ة  ال��ت�����ض��ّورات  م��ن 
القديم، واأما تراجيديتها فهي نتيجة لتراجيدّية 
الأحداث وم�ضائر اأبطالها من الآلهة التي اأُقيمت 
الإن�ضان  تخّيلها  والتي  الطقو�س  هذه  اأجلها  من 
ال�ضنوي  ال���ت���ك���رار  اإن���ه���ا ط��ق��و���س  ���ض��اك��ل��ت��ه.  ع��ل��ى 
الزمان  اإلى  بالعودة  الولدة  وتجّدد  العالم  لخلق 
الأ�ضلي، اإلى البدء. ولهذا يمكن اعتبارها طقو�ضاً 
الرهبة  تاأكيد  فيها  واجتماعية  وتاريخية  دينية 
ال��درام��ي��ة والموعظة  الآل���ه���ة وال��ك��ث��ي��ر م��ن  م��ن 
و�ضوحاً  الأكثر  هما  الجانبان  وه��ذان  الفل�ضفية، 
ف��ي ه��ذه الأ���ض��اط��ي��ر وال��ط��ق��و���س م��ا ي�ضاعد على 
اأدائها كّل عام، اإ�ضافة اإلى اأن الق�ضيدة ال�ضومرية 
بها  يقرِّ )ما  والإيقاع  الأ�ضوات  متعّددة  والبابلية 
م��ن ال��ح��وار ال��درام��ي(، وه��ذا ه��و الجوهر الذي 
تجب اإثارته الآن، والذي من ال�ضروري الأخذ به 
كحّد فا�ضل بين تراجيدية الق�ضيدة الرافدينية 
غير  الّدع���اء  وبين  اأ�ضواتها،  وت��ع��ّدد  و�ضاعريتها 
اأو  المبرَهن عليه من قبل البع�س بوجود م�ضرح 

دراما م�ضرحية في هذه الح�ضارات القديمة.
ُتقام  كانت  والتي  الرافدينية،  الطقو�س  اأه��م  اإن 
وتتكّون  البابلية  ال�ضنة  راأ���س  طقو�س  هي  �ضنوياً، 
الحزن  طقو�س  ال��م��ق��ّد���س،  ال����زواج  طقو�س  م��ن: 
)تّموز  ال�ضومري  دم��وزي  الإل��ه  لموت  الجماعي 
الطقو�س  ه��ذه  ُت���وؤّدى  وع���ادًة  وقيامته.  البابلي( 
ك��ط��ق�����س م��ت��ك��ام��ل ع��ل��ى م����دى اأي������ام، ح��ي��ث يحّل 
الكهنة والملوك فيها كبدائل لالإله. وهي طقو�س 
الخ�ضب  اإلهة  لماأ�ضاة  واحد  اآن  في  وابتهاج  حزن 
وموا�ضاة  الأ�ضفل،  العالم  في  تّموز  الإل��ه  وحجز 
المقّد�ضة  الأن��وث��ة  لإل��ه��ة  ال��راف��دي��ن  وادي  �ضعب 
اأجل  م��ن  حبيبها  على  حزنها  ف��ي  ع�ضتار   - اإن��ان��ا 
اإنقاذه من الموت. ولهذا فاإن تقديم طق�س زواج 
الآلهة )اإنانا( من الإله دموزي �ضنوياً يدلل على 
مدى تعّلق اإن�ضان وادي الرافدين باآلهة الخ�ضب، 
لأنه من دون �ضّيدة الأنوثة وال�ضبق - والتي تعد 
اأرهب الإلهات جميعاً - ل يتّم اإخ�ضاب في الحياة، 
ُت��ن��زل ب��ذرة الخ�ضب )م��اء قلب  ولأن��ه��ا ه��ي التي 

الرجل( في رحم المراأة:
»اأنا المعدن الحنون 

اأنا من يدفع الرجل اإلى المراأة، 
ويدفع المراأة اإلى الرجل.

بدوني... �ضي�ضطجع الرجل وحيداً في غرفته،
وتنام المراأة على جنبها وحيدة«.

فتقّرر اإلهة الموت اأر�ضيجال:
»اأّما تّموز زوجها ال�ضاب 

بالعطور  و�ضّمخوه  طهور  بماء  واغ�ضلوه  فخذوه 
الطّيبة.

األب�ضوه عباءة ودعوه يعزف نايه الالزوردي 
ئن من خاطره«. ولُتحط به كاهنات ع�ضتار يهدِّ

ه��ك��ذا ي��ب��داأ ال�����ض��ع��ب الب��ت��ه��اج ب��ق��ي��ام��ة الإل����ه من 
جديد حّتى يعّم الخ�ضب والربيع في عيد �ضنوي 
التي  الأخ���رى  ال��ح�����ض��ارات  جميع  تبّنته  م��ق��ّد���س 

�ضكنت المنطقة.
��َل ع��ي��د راأ�����س ال�����ض��ن��ة ال��ب��اب��ل��ي��ة م��ن اندماج  َت�����ض��كَّ
في  اأي���ام  ث��الث��ة  ي�ضتمّر  وك���ان  قديمين،  ع��ي��َدي��ن 
كتابه  في  �ضّواح،  فرا�س  يوؤّكد  وكما  ني�ضان.  �ضهر 
ال��ق��ّي��م »ل��غ��ز ع�����ض��ت��ار«، ي��ت��ّم ف��ي ال��ي��وم الأول بكاء 
ت��ّم��وز ال��م��ّي��ت وت��م��ث��ي��ل ع��ذاب��ات��ه واآلم������ه، ب�ضكل 
اإلى ه�ضتيريا جماعية،  المحتفلين  يدفع جمهرة 
ي��ت��خ��ّل��ل��ه��ا اإل����ى ج��ان��ب ال��ن��ح��ي��ب وال���ع���وي���ل، لطم 
الخدود وتمزيق الثياب وما اإلى ذلك، وفي اليوم 
)الإله(  ال�ضّيد  قيام  الكهنة  ُيعلن  عندما  الثالث 
من بين الأموات، ينقلب الماأتم اإلى عر�س، وتبداأ 

ْكر  ال�ضُّ يتخللها  التي  الحقيقية،  العيد  احتفالت 
والممار�ضات  والمو�ضيقى  وال��رق�����س  وال��م��ج��ون 
الغيبوبة  ع��ّدة  ه��ي  وتلك  )الإب��اح��ي��ة(،  الجن�ضية 
الع�ضتارية التي تعبر بالمريد من جفاف ال�ضم�س 

اإلى نداوة القمر.
ع حيثيات طقو�س الزواج المقّد�س،  ومن خالل تتبُّ
الجن�ضي  ب��ال��رم��ز  المليئة  اللغة  قد�ضية  نلم�س 
الإباحي والألغاز التي تدّلل على قد�ضية الخ�ضب، 
الخ�ضب ممّثلة  اإلهة  ل�ضان  وكل هذا يجري على 
وتدّلل  العيد،  منّظمي  والكهنة  والملك  بالكاهنة 
الجن�ضية  المواقعة  قد�ضية  على  اللغة  هذه  مثل 
لأنه  الحياة،  في  بالخ�ضب  وعالقتها  المقّد�ضة 
اإل���ه م��ق��ّد���س دم���وزي - ت��ّم��وز، ي��ق��وم به  زواج بين 
اأكثر قد�ضية هي  واإلهة  نيابة عنه(  )الملك  الإله 
اإنانا اأو ع�ضتار تقوم الكاهنة نيابة عنها، و�ضت�ضبح 
الموم�ضات  م��ن  ب��ك��ارت��ه��ا،  ال��م��ل��ك  ي��ف�����ّس  ب��ع��دم��ا 
ل��ت��ع��ي�����س ح��ي��ات��ه��ا ف���ي م��ع��ب��د الآلهة  ال��م��ق��ّد���ض��ات 
ممار�ضة  عليها  م  ويحرَّ لعبادتها  نهائياً  وتنقطع 
الجن�س، لكن يمكنها اأن تختار من ي�ضاجعها من 
المجتمع  لذا فالموم�ضات في  ت�ضاء،  الكهنة متى 
بل  اجتماعياً،  ُمهانات  ل�ضن  والبابلي  ال�ضومري 
ترعاها  حرفة  يمتهن  ومقّد�ضات،  محترمات  هّن 
الخ�ضب  اإل��ه��ة  باعتبارها  ع�ضتار   - اإن��ان��ا  الإل��ه��ة 
لذلك  اأي�����ض��اً.  الإل��ه��ي  وال�ضبق  والجن�س  وال��ح��ب 
فعيد راأ�س ال�ضنة البابلية هو عيد مقّد�س تجل�س 
ف��ي��ه ن�����ض��اء ال��م��دي��ن��ة ب��غ�����ّس ال��ن��ظ��ر ع���ن كونهن 
الرجال  ويمّر  ع�ضتار،  معبد  في  ل،  اأو  متزّوجات 
نقد  قطعة  منهم  ك��ّل  يلقي  اأن  مقابل  لالختيار، 
اإلى  فتتبعه  ي�ضاء  ال��ت��ي  ال��م��راأة  ليختار  �ضغيرة 
اإلهة  ق��ب��ل  م��ن  ال��م��ب��ارك��ة  زوج��ت��ه  لت�ضبح  ال��ب��ي��ت 
فح�ضب  م��ت��زّوج��ة  ك��ان��ت  اإذا  اأطفالها  اأم���ا  ال��ح��ب، 
يعي�ضوا  اأن  يمكن  ال�ضابق  ال���زوج  ورغ��ب��ة  رغبتها 
عن  يتخّلوا  اأن  دون  من  كاأبنائه  ويرعاهم  معها 
اإلى  تعود  اأن  للمراأة  ويمكن  الحقيقي،  الأب  ا�ضم 

الزوج ال�ضابق بموافقة الأطراف المعنّية.
وب���ال���ع���ودة اإل����ى ط��ق�����س ال������زواج ال��م��ق��ّد���س، فمن 
قوانين  في  يتدّخلون  المعبد  كهنة  اأن  المعروف 
ال�ضماء لم�ضلحة الواقع، وبالذات لخدمة الملك 
ظ��ّل ال���رّب على الأر�����س، ب��ل ه��و ال���رب ف��ي بع�س 
فاإن  ك��ري��م��ر  ي��وؤّك��د �ضموئيل  وك��م��ا  ال��ح�����ض��ارات. 
والبهجة  الطمئنان  ُتدخل  فكرة  اعتنقوا  الكهنة 
اأ�ضبح  اأن مليكهم قد  النا�س، وفحواها  اإلى قلوب 
ع��ا���ض��ق��اً وزوج����اً ل��الإل��ه��ة اإن��ان��ا - ع�����ض��ت��ار، وبذلك 
ل  التي  الإخ�ضاب  على  وقدرتها  قّوتها  ي�ضاركها 

ر بثمن، وي�ضاركها خلودها اأي�ضاً.  ُتقدَّ
روح  م��ن  الكثير  فيها  متفّجرة  لغة  خ��الل  فمن 
هذا  جّو  عن  القديم  ال�ضاعر  لنا  يعّبر  المعا�ضرة 
وم�ضاعر  القد�ضية  م��ن  بكثير  المقّد�س  الت��ح��اد 
وتلك  ال�����الزورد،  م��ن  ك�ضالل  المتدّفقة  ال�ضبق 
من  وال��م��راأة  الرجل  عليها  يح�ضل  التي  ال��َب��َرَك��ة 
يتبارك  اإخ�����ض��اب  وه��و  الإخ�����ض��اب،  ل���ّذة  ممار�ضة 
فيه وي��ت��ج��ّدد م��ن خ��الل��ه ك��ّل ك��ائ��ن وك��ّل ن��وع في 

الطبيعة والحياة:
»في يوم راأ�س ال�ضنة الجديدة، يوم المرا�ضم

 اأقاموا مخدعاً من اأجل مليكتي 
 يطّهرونه بجرار مليئة بالأ�َضل والأرّز 

 وعليه يمّدون ال�ضرا�ضف، 
 �ضرا�ضف ُتبهج القلب، تجعل الفرا�س عذباً«.

ال�ضومري  ال�����ض��اع��ر  و����ض���ف  ك��ري��م��ر  ل��ن��ا  وي�����ورد 
»ا�ضتحّمت  الزواج المقّد�س:  اإنانا في يوم  لالإلهة 
وارتدت  بال�ضابون  ج�ضمها  ودّل��ك��ت  بالماء،  اإن��ان��ا 
للحرب(،  ت�����ض��ت��ع��ّد  )وك���اأن���ه���ا  ال�����ض��ل��ط��ة  ط��ي��ل�����ض��ان 
اإل���ى دعوتها،  وح��م��ل��ت دم����وزي ع��ل��ى ال���ض��ت��ج��اب��ة 
فاأن�ضدت اأغنية تغّنت فيها بَفْرجها المقّد�س الذي 

فا�سل �سود�ني
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الآلهة(  عدا  )ما  ال�ضماء  مكّونات  باأثمن  �ضّبهته 
باأن ديمومة الحياة تموت  والأر�س، لأنها تعرف 
من دون مائه المقّد�س. رّبة الحب �ضّبهت َفْرجها 
الُمراحة  والأر������س  وب��ال��ه��الل،  ال�����ض��م��اء  ب��ق��ارب 

والحقل العالي والرابية الجميلة: 
»اأما من اأجلي، من اأجل َفْرجي

 من اأجلي، الرابية المكّومة عالياً،
 لي، اأنا العذراء، فمن يحرثه لي؟

 َفْرجي الأر�س المروّية - من اأجلي 
 لي اأنا الملكة، من ي�ضع الثور هناك«؟

الملك  الجليلة،  ال�ضّيدة  »اأيتها  الجواب:  فياأتيها 
�ضوف يحرثه  الملك،  �ضوف يحرثه لك، دموزي 

لك«.
ع،  »الملكة الجليلة انتظرت على توقُّ

دموزي اقتحم الباب،
طلع في البيت مثل نور القمر،

وحّدق فيها يغمره الفرح 
 �ضّمها اإلى �ضدره وقّبلها«.

الطق�س  ال�ضالح  ال�ضلف  من  اآخ��ر  �ضاعر  ويكمل 
الجن�ضي المقّد�س:

»الملك يذهب رافعاً راأ�ضه اإلى الح�ضن القد�ضّي، 
 يذهب وراأ�ضه مرفوع اإلى ح�ضن اإنانا.

 اأما �ضوم جال اأنا ينام معها 
 ُيالطف حّباً ح�ضنها القد�ضّي.

الح�ضن  على  طوياًل  الملكة  ا�ضتراحت  وبعدما   
القد�ضي،
 تمتمت:

 يا دين داجان، اأنت يا... يا... ياه«.
وبعد هذا اللهاث المقّد�س، يتمّنى �ضاعر اآخر اأن 

تبارك الإلهة الملك وتثّبت حكمه:
»ال�ضم�س ذهبت لتنام، النهار م�ضى،

 فيما اأنِت في ال�ضرير تحّدقين فيه، 
تمنحينه  اأن��ت  فيما  ال���رّب،  تم�ّضدين  اأن��ت  فيما   

الحياة،
 امنحي الرب ال�ضولجان والمحجن.

امنحيه تاجاً ل يبلى، واإكليل نور على راأ�ضه.
 م���ن ح���ي���ث ت��ط��ل��ع ال�����ض��م�����س اإل�����ى ح���ي���ث تغرب 

ال�ضم�س 
 من الجنوب اإلى ال�ضمال...«.

وفي نهاية الم�ضاجعة المقّد�ضة، ت�ضيع الخ�ضرة 
في كل مكان:

 »في ح�ضن الملك وقف الأرز الطالع 
 الزرع طلع عالياً بجانبه، 

 الحبوب طلعت عالية بجانبه، 
 والب�ضاتين اأزهرت خ�ضباً بجانبه«.

وبعدما �ضعرت الإلهة - الكاهنة بال�ضعادة، نطقت 
حكمة مقّد�ضة من اأجل الحفاظ على النوع ووفرة 

الما�ضية والحبوب والخير الكثير لأهل البلد:
 »يا زوجي، المخزن الكبير، ال�ضطبل المبارك،

 اأنا اإنانا، �ضوف اأحافظ عليه من اأجلك 
 �ضوف اأحر�س بيت الحياة الذي لك 

 مكان العجائب الم�ضّع في البالد 
 ذلك البيت حيث َقَدُر جميع البالد ُيكتب،

حيث النا�س والأ�ضياء الحّية يعملون بهديه 
 اأنا اإنانا �ضوف اأحافظ عليه من اأجلك«.

الكاهنة  ُت��ع��ل��ن  ال��م��ق��ّد���س،  ال������زواج  ل��ي��ل��ة  وب��ع��د 
وت��ق��ّرر م�ضير  المدينة  اأم���ام  َب��َرَك��ت��ه��ا  )الإل��ه��ة( 
ال�ضنة  عليه  �ضتكون  بما  وتتنّباأ  وال��ب��الد  الملك 
يكون بجانب  الإلهة  ق��رار  ف��اإن  وع��ادة  الجديدة. 
ال��م��ل��ك و���ض��ل��ط��ت��ه وال���دع���وة اإل����ى ت��ج��دي��د حكمه 

للبالد في الم�ضتقبل:
»اأيها الثور البّري،

 يا عين البالد،
 �ضوف اآتي بالحياة اإلى اأهلها.

 �ضوف األّبي جميع حاجاتها.
 واأحمل اأهلها على تنفيذ العدالة،

 في البيت الفخم 
 واأجعل كلمات العدل في البالط تنطق«.

اأو كما جاء به �ضاعر اآخر:
»الق�ضر في الأهازيج، الملك في الحبور،

 ُقْرَب النا�س الذين اأ�ضبعتهم الوفرة،
 اأما و�ضوم جال اأنا يقف في حبور دائم،

 لتدم اأّيامه على العر�س المثمر«.
الكاهنة،  ل�ضان  على  الإلهة  قّررته  بما  وابتهاجاً 
ح�ضارات  مختلف  ف��ي  وال��ك��ه��ن��ة  ال��م��ل��وك  ُي��ق��ي��م 
ال��ك��ث��ي��ر من  ف��ي��ه��ا  اح���ت���ف���الٍت  ال���راف���دي���ن  وادي 
اإباحيًة،  كرنفالٍت  تتحّول  اأنها  درجة  اإلى  العبث 
والق�ضائد  الأغ��ان��ي  يمنح  ذل��ك  ف���اإن  وبالتاأكيد 
اإمكان اأن تكون متعّددة الأ�ضوات لتعّدد الأحداث 
الأ�ضخا�س  لتنّوع  وبالتالي  الحتفال،  ومكّونات 

الذين ي�ضاهمون بتمجيد الإلهة.
وقد وردت الكثير من الق�ضائد المتعّددة الأ�ضوات 
اأكثر من �ضوت، ما  والإيقاع، وربما ا�ضترك فيها 
لكن  تتحّدث.  ل�ضخ�ضيات  ح���وارات  باأنها  يوحي 
اأن طبيعة  اأك���ث���ر م���ن  ق��ل��ن��ا  ك��م��ا  ي��ع��دو  الأم����ر ل 
هو  القديمة  الرافدينية  الح�ضارات  في  ال�ضعر 
ُكتبت  التي  فالق�ضائد  ح��واري��ة.  ومناحات  �ضعر 
عن قلق اإنانا - ع�ضتار في اختيار حبيبها وقلقها 
ف��ي ال��م��ف��ا���ض��ل��ة ب��ي��ن ال��ف��الح وال���راع���ي دم���وزي، 
والراعي  وال��ف��الح  اإن��ان��ا  ���ض��وت  على  تقت�ضر  ل��م 
ت ���ض��وت ال�����ض��اع��ر اإلى  ف��ح�����ض��ب، ك��م��ا اأن���ه���ا ت���ع���دَّ
اأ�ضوات اأخرى لالأم الإلهة و�ضقيقها الإله اأوتو... 
اإلخ. لذلك فاإن من الأجدى لنا ت�ضخي�س درامية 
ال�ضومرية  وال��ق�����ض��ائ��د  الن�ضو�س  وت��راج��ي��دي��ة 
مع  حوارية  ومناجاة  ومناحات  ك�ضعر  والبابلية 
والأ�ضاطير  المالحم  اأن  على  والتاأكيد  الآل��ه��ة، 
وفعاليات  ط��ق��و���س  م��ع  م��ت��داخ��ل��ة  و�ضلتنا  ال��ت��ي 
اإلى  اإ�ضافة  الدرامية،  المالمح  من  الكثير  فيها 
ال�ضوتي  والتعّدد  الأ���ض��ط��وري  ال�ضرد  ت�ضخي�س 
ل  ُي�ضهِّ ال���واح���دة م��ا  ال��ق�����ض��ي��دة  والإي���ق���اع���ي ف��ي 
المتدّين،  المعبد  جمهور  اأم��ام  واأداءه��ا  اإلقاءها 
الم�ضاهدة  ف���ي  ال��رغ��ب��ة  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ه���ذا  وي��ث��ي��ر 
الإن�ضان  وذاك��رة  روح  على  ي��وؤّث��ر  ما  والم�ضاركة، 
من  الآلهة وعطفها خوفاً  بركة  ي�ضتجدي  الذي 
ويعتبر  وانفالتها.  الطبيعية  ال��ظ��واه��ر  غ�ضب 
ودرامية  ال��دي��ن��ي  ال�ضعر  اأه����داف  اأه���م  م��ن  ه���ذا 
في  تراجيديتها  واأ���ض��ب��اب  الطقو�ضية  الق�ضيدة 
من  ال�ضوداء.  ال��روؤ���س  اأ�ضحاب  الرافدين؛  ب��الد 
ودراميتها  اللغة  التاأكيد على لزورد  هنا حاولنا 
الفعاليات  ب��ع�����س  ف�����ض��اءات  ت��ح��ل��ي��ل  خ���الل  م��ن 
ومالحم  اأ�ضاطير  من  �ضاحبها  وم��ا  الطقو�ضية 
فهذه  وغيرها.  وليثورجيات  ومناحات  وتراتيل 
الغنائية )التي ت�ضبه كثيراً لغة »ن�ضيد الإن�ضاد«( 
الراعي  لت  ف�ضّ ب��ع��دم��ا  اإن��ان��ا  ب��ه��ا  تتغّنى  وال��ت��ي 
تدلِّل  متناهية،  برّقة  ُكتبت  والتي  دموزي،  الإله 
ال�ضورة  المليء بكثافة  القديم  ال�ضعر  على غنى 
واأ�ضلبة الحدث، وتتمّيز باختزال اللغة اأحياناً اإلى 
تدلِّل  وكذلك  كثيرة،  بمعاٍن  تاأويلها  يمكن  كلمة 

على تعّدد الأ�ضوات والحوارات والإيقاعات:
اأ�ضعُّ  الملكة،  اأنا،  كنت  فيما  الما�ضية  الليلة  »في 

�ضياء،
ال�ضماء،  اأنا، ملكة  الما�ضية فيما كنت  الليلة  في 

اأ�ضعُّ �ضياء،
كنت اأ�ضعُّ �ضياء، كنت اأرق�س طرباً، 

ال�ضوء  اق����ت����راب  ع��ل��ى  ب���اأن�������ض���ودة  اأت����رّن����م  ك��ن��ت 
ال�ضاطع، 

التقى بي، التقى بي، الرّب التقى بي،
الرّب و�ضع يده في يدي،

اأو�ضوم جال اأنا �ضّمني اإلى �ضدره«.
اأن تلتقي  اأج���ل  اأّم��ه��ا م��ن  اإن��ان��ا خ��دع��ت  اأن  وب��م��ا 
في  وترتبك  اأمامه  تحزن  فاإنها  الإل��ه،  بحبيبها 

نهاية لقائهما:
»خّل�ضني يجب اأن اأذهب اإلى البيت،

ماذا ع�ضاي اأن اأقول كي اأخادع اأّمي، ننجال«.
ح�بي�بها: ف�ُيخ�برها 

»فالأُخبرنك، لأُخبرنك
اأي اإنانا يا اأكثر الن�ضاء خداعاً، فالأُخبرنك 

قولي اإن �ضديقتي ا�ضطحبتني معها اإلى ال�ضاحة 
العامة 

حيث �ضلَّتني بالمو�ضيقى والرق�س 
وغّنت لي اأغنياتها الحلوة«.

وت��ن��ت��ه��ي ال��ق�����ض��ي��دة ب���اإن���ان���ا ي��غ��م��ره��ا ف���رح عارم 
عودتها  اأثناء  حبيبها  مع  م�ضتقبلها  اإل��ى  وتطلُّع 

اإلى البيت:
»اأتيت اإلى بّوابة اأّمنا 

اأنا، جذلنة اأم�ضي، 
اأتيت اإلى بّوابة ننجال 

اأنا، جذلنة اأم�ضي، 
اإلى اأّمي �ضوف يقول الكلمة«.

م في كرنفال ال�ضنة  وفي الكثير من الأحيان ُيقدَّ
المحاورة  ي�ضبه  ما  المقّد�س  وال���زواج  الجديدة 
م�ضاكل  ح���ول  والفل�ضفي  ال��ج��ّدي  ال��ط��اب��ع  ذات 
الوجود  اأ�ضرار  بالآلهة، وحول  الإن�ضان وعالقته 

الغام�ضة.
قبل  »ما  كتاب  ثوركيلد جاكب�ضون في  لنا  ويورد 
الت�ضّكك  ع��ل��ى  ي��دّل��ل  م��ه��م��اً  م��ق��ط��ع��اً  ال��ف��ل�����ض��ف��ة« 
الت�ضاوؤم،  اإل��ى  ويدعو  والخير  والمبادئ  بالقيم 
والعبد.  ال�ضّيد  بين  �ضكل حوار  لَنا على  َو�ضَ وقد 
وهذا الحوار يعتمد على ب�ضاطة البناء ال�ضعري، 
ما  �ضيء  بفعل  رغبته  ع��ن  لعبده  ُيعلن  فال�ضّيد 
ُيخرجه من حالة ال�ضاأم التي يمّر فيها، في�ضّجعه 
العبد على ذلك. غير اأن ال�ضّيد �ضرعان ما يكون 
متمّلق  وكعبد  فيرف�ضها.  ه��ذه،  فكرته  �ضئم  قد 
يطرح  اأي�ضاً  وبعبثية  هذا.  الرف�س  قرار  يمتدح 
اأي�ضاً،  عليها  العبد  يوافقه  اأخ��رى،  فكرة  ال�ضّيد 
تعك�س  التي  المحاورة  هذه  في  ي�ضتمّران  وهكذا 
وينتهي  الروحية،  بالقيم  والالمبالة  الت�ضكيك 
القرارات  اتخاذ  في  ال�ضّيد  وقلق  الأف��ك��ار  �ضراع 
اإلى هذه الخال�ضة: لي�س في الحياة ما هو خير 

حقاً، فالكّل باطل:
»اتَّفْق معي اأيها العبد 

 اأجل �ضّيدي،
 اأجل 

 ما الخير اإذاً؟
 اأن اأدّق عنقي واأدّق عنقك 

ون�ضقط كالنا في النهر... ذلك هو الخير«
�ضبره  عن  تعّبر  قديمة  بحكمة  العبد  فُيجيبه   

وا�ضت�ضالمه:
»هل ثمة من طال قامًة فبلغ ال�ضماء بيَديه؟ وهل 

ثمة من اّت�ضع منكباً فاحتوى الأر�س بذراَعيه«
فيغّير ال�ضّيد فكرته:

»ل... اأيها العبد �ضاأقتلك اأنت وحدك، لت�ضبقني«
 ُيجيبه العبد:

»اأََوَي���ت���ح���م���ل ���ض��ّي��دي ال��ع��ي�����س ول���و اأي���ام���اً ثالثة 
بعدي«؟ 

الممّيزات  م����ن  ال��ك��ث��ي��ر  ال����م����ح����اورة  ه�����ذه  ف����ي 
تكّبره  بكل  ال�ضّيد  �ضخ�ضية  لنا  �س  ُت�ضخِّ ال��ت��ي 
ا�ضت�ضالمه  وكذلك  و�ضاأمه،  وعبثيته  وا�ضتغالله 
الُبعد  نلم�س  اأن  ال�ضهولة  ومن  و�ضعفه،  وتزّلفه 
القيم  ع��ن  ب��دق��ة  ي��ع��ّب��ر  وال����ذي  ف��ي��ه��ا  الفل�ضفي 
نتيجة  ال�����ض��ادة  مجتمع  فيها  يمّر  التي  العبثية 

لفقدان قيم الخير عموماً.

التحليق

قمي�ِس  زّري  ب��ي��ن 
ف����ت����ات����ي األ�������م�������ُح ال������ق������الدَة 
ف�����ي ن���ح���ره���ا )ال�������ق�������الدُة َع 
����ض���ك���ِل ط����ائ����رة ت���ت���الم���ع في 
���ض��ل�����ض��ل��ٍة(... ه��ل اأ���ض��غ��ط زّراً 
لت�ضتغَل  ف��ت��ات��ي  قمي�ِس  ف��ي 
الطائرُة )القالدُة(... لينفتَح 
عجٍب...  م��ط��اٍر  َع  القمي�ُس 
لتقلَع  زّراً  الحلمَة  اأ�ضغط  اأ 
وطائرٌة..حيث  ق��ّب��رت��ان  ب��ي 

لن اأهبَط اأبداً

الكيبوت�س والكالب

���ْب���ط���اً ُت���ق���اب���ُل���ن���ي )اف���ن���ي  ����ضَ
الذي  الكيبوت�ُس  ح��ي��ف��ر(... 
ي��ع��ن��ي )اأر�������سُ الآب������ار( التي 
ي��ن��ت�����ض��ل��ون م��ن��ه��ا اأدم���َع���ن���ا... 
ٌد ه����ن����ا...ك����اأّن  ال���ل���ي���ُل ُم�����ت�����ردِّ
الليل واإن كان يهبط ك�ضالِة 
���ِب ف���ه���و الأب����ر�����سُ  ال���ُم���ت���رهِّ
الكيبوت�ِس  �ضّكاُن  بنجومه... 
�ضجّية  َع  ي����ن����ام����ون  الآن 
كالبهم َحَذراً واأحالمهم في 
كالُب  بيجاماتهم...  جيوب 
الحرا�ضة مفطورٌة َع روائحنا 
التي ل رائحَة لها... تحر�ُس 

ليَل الكيبوت�س...
نجل�س  الم�ضتيقظيَن  نحن 
ط����وال ف����وات اأع���م���ارن���ا قرب 
ت��ب��ت�����ض��م لنا  ال����ت����ي  ُج���ث���ث���ن���ا 
ج����ي����وك����ن����داٍت... ن���ه�������سُّ عن 
ال�ضخيِر...  ذب�������اَب  ُج���ث���ِث���ن���ا 

نحر�ُضها حتى من اليقظة.

)*( الكيبوت�س: كلمة عبرّية تعني تعاونية 

زراعية ُمغت�ضبة من الأر�س.

طارق �لكرمي
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ث����م����ة اإج������م������اع ع�������ام من 
وال���ن���ّق���اد على  ال�������ض���ع���راء 
�ضعر  ت���رج���م���ة  ����ض���ع���وب���ة 
 1927 )م����وال����ي����د  اآ�����ض����ب����ري  ج������ون 
نيويورك( وطابعه الباروكي المعّقد 
من  بالرغم  اإذ  والغام�س.  الغريب 
في  لأ�ضلوبه  المتعّددة  التو�ضيفات 
ما يخ�ّس �ضيولة تراكيبه، وعمومية 
م���رج���ع���ي���ات���ه، وب���اط���ن���ي���ة دواف����ع����ه، 
وتوظيفه ال�ضعري لم�ضطلحات فّنية 
وم�ضتع�ضياً.  زئبقياً  ظ��ّل  وعلمية، 
له  ك��ل ق�ضيدة  اإل���ى  راأى  َم��ن  وث��م��ة 
ال�ضعر  في و�ضفها محاكاة لمع�ضلة 
لوغان  ول��ي��ام  ال��ن��اق��د  ي�ضير  نف�ضه. 
ا�ضتطاعوا  ق��الئ��ل،  »���ض��ع��راء  اأن  اإل��ى 
المتجّذرة  برغبتنا  بذكاء  التالعب 
اآ�ضبري  ُيذّكرنا  انق�ضاع المعنى.  اإلى 
يك�ضفون  الذين  ال�ضعراء  باأن معظم 
عّما  فعلياً  يفقهون  ل  المعنى،  لنا 
اآ�ضبري  ت�ضريح  ووف���ق  ي��ت��ك��ّل��م��ون«! 
ت���اي���م���ز«، ف��ه��و ل يقع  ف���ي »ل���ن���دن 
اأي ت�����ض��ري��ح��ات م��ب��ا���ض��رة من  ع��ل��ى 
الحياة: »�ضعري ُيقّلد اأو يعيد اإنتاج 
الطريقة التي تاأتيني فيها المعرفة 
عبر  غالباً  والمتحّققة  ال��وع��ي،  اأو 
نوبات ووثبات ومداورات. ل اأعتقد 
المن�ضبط  ال�ضعر  ا�ضتطاعة  اأن في 
�ضمن اأ�ضكال دقيقة اأن يعك�س تلك 
يحتكم  ول  مفّكك،  �ضعري  الحال. 
اإلى َن�َضق، لكن كذلك هي الحياة«. 
الت�ضكيلي  ال����ف����ن  ت����اأث����ي����ر  ت���ح���ت 
والمو�ضيقى  وال�ضينما  المعا�ضر 
اأ�ضعار  ت�ضّكلت  الأخ����رى،  وال��ف��ن��ون 
اآ�ضبري. فهي تزخر بح�ضور الحركة 
المفارقة  وال���ط���رق  ال��ت��ج��ري��دي��ة 
تاأّمل  ول����و  ال����واق����ع.  ت�����ض��وي��ر  ف���ي 
الناظر  بعين  ق�ضائده  في  واحدنا 
حديثة  فّنية  ل��وح��ة  جماليات  اإل��ى 
جاك�ضون  ق����ط����رات  م�����ض��ت��ح�����ض��راً 
وم�ضتطيالت  ال��م��ت��ن��اث��رة،  ب��ول��وك 
واأج�ضام  ب��الأل��وان،  الم�ضّبعة  راثكو 

اأقّل �ضعوبة  غاتليب الكروية، لبدت 
الخيالية  م��ق��ارب��ات��ه��ا  ف���ي  ل��ل��ف��ه��م 
وت�ضّكل  وال���ف���ك���ري���ة.  وال���ع���اط���ف���ي���ة 
ذاتية  »ب���ورت���ري���ه  اآ����ض���ب���ري  ق�����ض��ي��دة 
من  الم�ضتوحاة  محّدبة«،  م��راآة  في 
لوحة للر�ضام النه�ضوي فران�ضي�ضكو 
تطبيعياً  ن��م��وذج��اً  ب��ارم��ي��ج��ي��ان��ي��ن��و، 
اكت�ضاف  في  الفريدة  اآ�ضبري  لقدرة 
المعادل اللفظي للف�ضاء الت�ضكيلي. 
الجن�س،  مثلّي  اآ�ضبري  اأن  المعروف 
في  كثيراً  ال�ضوء  ي�ضّلط  لم  اأن��ه  اإل 
�ضعره على حياته ال�ضخ�ضية. كذلك، 
اأكثر  منّظرين  مع  الظهور  تحا�ضى 
جان  اأم��ث��ال  مثليتهم  على  ان��ف��ت��اح��اً 

كوكتو اأو اأندريه جيد.

ما هو ال�صعر؟

لديها  ال���ت���ي  ال��ق��رو���ض��ط��ي��ة  ال��ب��ل��دة 
اإفريز عن

ك�ّضافة ذكور من نوغويا؟ الثلج
ال�����ذي ج����اء ع��ن��دم��ا رغ��ب��ن��ا ف���ي اأن 

ُتثلج؟

�ضور بهّية؟ محاولة لتجّنب الأفكار
كما في هذه الق�ضيدة؟ ولكننا 

نعود اإليها كما اإلى زوجة، هاجرين
الخليلة التي ن�ضتهي. الآن
�ضيكون عليهم اأن ي�ضّدقوا 

مثلما �ضّدقنا. في المدر�ضة
جرْت غربلة التفكير كّله:

ما تبّقى كان �ضبيهاً بحقل.
ال�ضعور  و�ضيمكنك  عيَنيَك،  اغم�ْس 

به لأميال من حولك.
عمودي  ط��ري��ق  على  افتحهما  الآن 

رفيع.
بع�س   - م������اذا؟   - ي��م��ن��ح��ن��ا  ل���رّب���م���ا 

الأزهار قريباً؟
)من »اأيام المركب البيت« 1977(

الأميركيون ال�صكارى

راأيُت النعكا�س في المراآة
ر، اأو غير كاٍف وهو غير موؤثِّ

لُيحِدَث َفْرقاً، ُمبتِدعاً نف�ضه
لمدينة  القديم  العادي  ال�ضوء  من 

جامعّية.
رحلُة  ا���ض��ت��ن��ف��دْت  ع��ن��دم��ا  ب���ع���دئ���ذ، 

الحافلة
ما في جيبي من ِبْن�ضات

وهو  ُمَغبَّ�ٍس  زج��اٍج  وراء  م��ن  �ُضوهد 
يتجادُل

مع �ضاحب ِمْلك ت�ضعب روؤيته. ماذا 
لو لم ت�ضتطع

امتالك اللحظة هذه اأي�ضاً؟ اإذ يبدو 
اأن اللحظات كّلها

على هذه الحال: واهية، غير ُم�ضِبَعة 
كَثريد،

وف���ي ا���ض��م��ح��الل ُم��ت��زاي��د، ك��ل مّرة 
تعود اإليها. 

بانتزاِع  م���ا  ي���وم  ف���ي  ت��ق��وم  اأن  اإل����ى 
قما�ضة اللوحة من اإطارها

اأن  تظّن  البيت.  اإلى  معَك  وتحملها 
ما فيَك من َحِزم

م����ن ِه����َب����ة ال���خ���ال���ق، ان���ت�������ض���َر على 

ال�ضيناريو البخيل:
كاللحم،  ح��ق��ي��ق��ي��ة  الأ����ض���ي���اء  ه����ذه 

كالدمع. نحن جميعاً ملّوثون
بهذه الرغبة، في اللحظة الأخيرة،

الأخيرة.

)من »قطار الظّل« 1981(

ولكن ما الذي �صيفهمه القارىء من 
هذا؟

بحيرة من الألم، غياب
يوؤّديان اإلى بحٍر ُمزهر؟ امنْحها ربع 

دورة
و�ضاهد القرون تبداأ بالنهيار

مخترٌق واحدها الآخر، مثل طوابق 
في مبنى يحترق،

اإلى حين ن�ضل اإلى هذا الأ�ضيل:

اللذيذة  ال���ن���زي���رة  ال���ك���ل���م���ات  ت���ل���ك 
المنت�ضرة حولنا

م��ث��ل م��رّب��ى ال��ف��اك��ه��ة، ل َت���ُه���ّم، ول 
الظّل.

فين في التاريخ لقد ع�ضنا ُمَجدِّ
ول �ضيء اأذانا اأو ي�ضتطيع.

ال��َم��ُه��ول��ة، لأّن  ال��رّق��ة  ول��ك��ن لنحذر 
منها ينبلج

الأر�ضيف الفّظ عيُنه. الوقائع ُتْحِكم 
ْرك قب�ضَتها على ال�ضَّ

وُتَخلِّفه رماداً. ومع ذلك، هي الحياة 
ال�ضخ�ضية

َر  لنفكِّ �ضيئاً  يمنحنا  م��ا  الباطنية 
فيه.

الباقي هو دراما فقط.

التوليفاُت  توا�ضُل  ذلك  غ�ضون  في 
لكل و�ضع مّطاطّي

اأوراق  في حياتنا الهبوَب �ضّده مثل 
جديدة

ع��ن��د ح����دود غ���اب���ة، م��ع��رك��ة تحتدم 
داخاًل وخارجاً

الخلفية،  ل��ي�����ض��ت  ه��ي  ك��ام��ل.  ل��ي��وم 
نحن الخلفية،

المفاجاآت  ن��ح��ت��ر���س.  ال���خ���ارج  م���ن 
التي يحملها لنا التاريخ

التي  دمة  بال�ضَّ مقارنًة  �ضيء  ل  هي 
يتلّقاها

اأن الزمن  واحُدنا من الآخر. ورغم 
ل يزال يكت�ضي

والحياة  وال���ك���اآب���ة،  ال��ح��ق��ارة  األ�����وان 
العاّمة

بقيا�ضات  ينبغي  مما  اأك��ب��ر  ت���زال  ل 
عّدة، ومع ذلك هي

اأ�ضياء  من  من�ضوج  باأ�ضلوب،  تحظى 
لم تحدث مطلقاً

م���ع ت��ل��ك ال��ت��ي ح���دث���ت، ل��ك��ي ينجو 
مزاج نف�ضي

ي�ضتطيعا  ل��م  وال��م��وت  الحياة  حيث 
قط.

اجعلها عذبة مجّدداً!

)من »موجة« 1984(

فل�صفتي في الحياة

ل��ي�����س في  اأن  ف��ق��ط ع��ن��دم��ا ظ��ن��ن��ُت 
راأ�ضي بعد مّت�ضع 

لفكرة اأخرى، راودتني هذه الخاطرة 
العظيمة...

�ضئت.  اإن  الحياة،  في  فل�ضفة  ها  �ضمِّ
باخت�ضار،

يعي�س  ك���م���ا  ب��ال��ع��ي�����س  ت��ت��ع��ّل��ق  ه����ي 
الفال�ضفة

وفق مجموعة من المبادىء. ح�ضناً، 
ولكن اأياً منها؟

اأعترف،  الأ�ضعب،  الجزء  ك��ان  ذل��ك 
ولكن كان لدّي نوع

م��ن ال��ح��د���س ال��خ��ف��ّي  ل��م��ا �ضيكون 
عليه الو�ضع.

كل �ضيء، من اأكل البطيخ اأو الذهاب 
اإلى المرحا�س

اأو مجّرد الوقوف على ر�ضيف مترو 
�ضاِهَم الفكر

الغابات  ب�ضاأن  اأو قلقاً  لب�ضع دقائق، 
ال�ضتوائية،

اأكثر،  ب��دّق��ة  اأو  ت��ت��اأّث��ر  ���ض��وف  ب��اأن��ه��ا 
تنحني

بفعل موقفي الجديد. لن اأميل اإلى 
الوعظ،

والُم�ِضّنين،  الأطفال  حيال  اأتوّتر  اأو 
اإل

من  المفرو�ضة  العاّمة  الناحية  من 
كوننا النظامّي.

اإل��ى حدٍّ  الأ�ضياء  ���ض��اأََدع  ذل��ك  عو�س 
ما، لتكون على حالها

ل المناخ الأخالقي  فيما اأحقنها بَم�ضْ
الجديد 

ِمْثل  عليه،  وقعت  اأن��ي  ظننت  ال��ذي 
غريب

ي�����ض��غ��ط ع���ن غ��ي��ر ق�����ض��د ع��ل��ى َل����ْوٍح 
وخزانة ُكُتب تنزاُح َخْلفاً،

ب�ضوء  ل���ول���ب���ي  ����ض���ّل���م  ع����ن  ك���ا����ض���ف���ًة 
خ�ضراوي في مكان ما

منخف�س في الأ�ضفل، وما اإن يخطو 
تلقائياً اإلى الداخل

ما  على  ال��ُك��ُت��ب،  خ��زان��ة  تنغلق  حتى 
هو معتاد في منا�ضبات مماثلة.

�آمال نّو�ر

جون اآ�ضبري، بري�ضة: عبد اهلل اأحمد.



الثلثاء  1  كانون الأول   2009

لي�س  اأري����ج...  يكت�ضحه  ال��ف��ور  وعلى 
الزعفران ول الخزامى،

ولكْن �ضيٌء بينهما. يفّكر في و�ضادات، 
كتلك

عّمه  كلب  عليها  ي�ضتلقي  ك��ان  ال��ت��ي 
»بو�ضطن ُبْل ترير« مراقباً اإّياه

الم�ضتدّقان  اأذَن��ي��ه  وط��رف��ا  بف�ضول، 
ال�ضخب  ي�����دور  ب��ع��ده��ا  م��ن��ح��ن��ي��ان. 

العظيم،
وما من فكرة واحدة تنبلج منه. اإنه كاٍف 
اآنذاك  ولكنك  التفكير،  من  زَك  ليقزِّ

تتذّكر �ضيئاً كتبه وليام جيم�س
في اأحد كتبه التي لم تقراأها... كان 

�ضيئاً بهياً، ينطوي على جودة،
ْدفة  ُدقاق الحياة مذرور فوقه، بال�ضُّ

طبعاً، ومع ذلك
لَب�َضَمات.  دل��ي��ل  ع��ن  تبحث  ت���زال  ل 

اأحدهم تناوله
ح��ّت��ى ق��ب��ل اأن ي�����ض��ّط��ره ه���و، رغ���م اأن 

الفكرة كانت ملكه
وملكه وحده.

اإن�����ه ل��ج��م��ي��ل ف���ي ال�����ض��ي��ف اأن ت���زور 
�ضاطىء البحر.

ثمة رحالت �ضغيرة عّدة لُتْنَجز.
اأف���راخ »ال��َح��ْور الرجراج«  اأي��ك��ة م��ن 

ت�ضتقبل الم�ضافر. قريباً منها
توجد المراحي�س العاّمة حيث حفر 

ال�ضائحون ال�ضجرون
ر�ضائل  وربما  وعناوينهم،  اأ�ضماءهم 

اأي�ضاً،
ر�ضائل اإلى العالم، اآن جل�ضوا

وف�����ّك�����روا ف����ي م����ا ���ض��ي��ف��ع��ل��ون��ه بعد 
ا�ضتخدام المرحا�س

وغ�����ض��ل اأي��دي��ه��م ف��ي ال��م��غ�����ض��ل��ة، قبل 
خروجهم

اإل�����ى ال����ه����واء ال���ط���ل���ق م�����ج�����ّدداً. هل 
داهنتهم المبادئ،

مهما  فل�ضفة  ك��ل��م��ات��ه��م  ك��ان��ت  وه���ل 
كانت طبيعتها خاماً؟

الم�ضي  اأ���ض��ت��ط��ي��ع  ل  ب���اأن���ي  اأع���ت���رف 
ُقُدماً وقطار التفكير هذا...

�ضيء ما يعتر�س �ضبيله. �ضيء اأنا
اأو  اأع��اي��ن��ه،  كيما  كفاية  ك��ب��ي��راً  ل�ضُت 

لعّلني ب�ضراحة خائف.
ما كان خطب طريقتي في الت�ضّرف 

�ضابقاً؟
��ل اإلى  ول��ك��ن رب��م��ا اأ���ض��ت��ط��ي��ع ال��ت��و���ضّ

ت�ضوية... �ضاأدع
الأ�ضياء اإلى حدٍّ ما لتكون على حالها. 

في الخريف �ضاأ�ضع حلوى
ال���ج���ي���الت���ي���ن وال����م����ح����ف����وظ����ات من 

الفاكهة مقابل َبْرد ال�ضتاء وعبثيته،
وذكياً  اإن�ضانياً،  ت�ضّرفاً  �ضيكون  وذلك 

اأي�ضاً.
اأ�ضدقائي  ت��ع��ل��ي��ق��ات  ُت��ح��رج��ن��ي  ل���ن 

الخرقاء،
ذلك  اأّن  م����ع  ت��ع��ل��ي��ق��ات��ي،  ح���ت���ى  اأو 

باعتراف الجميع الجزء الأ�ضعب،
مكتّظ  م�ضرح  ف��ي  تح�ضر  حين  كما 

و�ضيء ما تقوله
ي���زع���ج ال��م��ت��ف��ّرج اأم����ام����ك، ال�����ذي ل 

تروقه حّتى فكرة
اأن �ضخ�َضين قربه يتحادثان. ح�ضناً 

ل بّد من اأن تثور حمّيته لكي يتمّكن 
ال�ضّيادون منه...

الجانَبين،  م��ن  ت��ح��دث  م�ضاألة  ه��ذه 
اأنَت تدرك. ل يمكنك دائماً

َم�َضار  ع  وتتبُّ الآخ��ري��ن  ب�ضاأن  القلق 
نف�ضك

جائراً،  ذل���ك  �ضيكون  واح���د.  اآن  ف��ي 
وفيه من الهزل ما يعادل

ل�ضخ�َضين  زف����اف  ح��ف��ل��ة  ح�����ض��ورك 
تجهلهما.

الت�ضلية  م���ن  ق����در  ث��م��ة  ذل�����ك،  م���ع 
لُيْحَرز في الفجوات بين الأفكار.

اأريدَك  لأج��ل ذل��ك هي وج��دْت! الآن 
اأن تم�ضي اإلى الخارج

ت�ضتمتع  واأََج���ْل،  بنف��ض�ك،  وت��ضتم�تع 
بفل�ضفتك في الحياة اأي�ضاً.

انتبه!  ي����وم.  ك���ّل  ت��ج��يء  الأف���ك���ار ل 
هنالك واحدة كبيرة...

)من »اأيمكنَك �ضماع طائر« 1995(

َمْو�صمّي

مع اأننا نن�ضُد دائماً الحقيقة 

المطلقة المعروفة
لأي��ام��ن��ا ك��ّل��ه��ا م���ع���اً، ف����اإن ال���ح���ّب لن 

يخطر لنا. الحّب
حقائق  ح��ط��ب  ن��ط��اق  وراء  ح��ق��ي��ق��ة 

العّرافات
الذي هو ميدان �ضعوذتنا. ومع اأننا 

ندفع  �ضنجاب،  اإلى  اأ�ضداً  نجتذب  قد 
البحر اإلى الوراء،

َع  فاإّن الحّب ُجعل خارج القانون، ُو�ضِ
وراء الفن كّله،

ع�����ل�����ى اأن������������ه ال������خ������ط������اأ الأق�����������ض�����ى 
ل�ضتنتاجاتنا.

ولكن حين اأراك �ضائراً اأو األمُح وجهك
محفوفاً باأوراق المو�ضم الأكثر تيهاً

ينمو الحّب باإفراط، واأتاأّملك
حاجتنا  زه����������وراً.  اأت������اأّم������ل  ل����و  ك���م���ا 

الوحيدة:
لمة لأجل البذرة. تعاطُف الظُّ

)من »ق�ضائد غير من�ضورة« 1945(

نجيل الهند

الأعمار انق�ضْت ببطء كحمولة ق�ّس،

بينما األقِت الأزهار اأبياتها
و����ض���م���ُك ال���ك���راك���ي ن�������ض���َط ف����ي قعر 

البركة.
ملم�س القلم كان بارداً.

ال�ضّلم اندفع �ضاعداً
ما بين اأكاليل زهٍر محّطمة، موا�ضاًل 

كاآبة
�����رة م�����ن َق�����ْب�����ُل ف�����ي ح�����روف   ُم�����َق�����طَّ

الأبجدّية.

�ضيكون الوقت لل�ضتاء الآن، لق�ضوره
واأي�ضاً  البنات،  َغ��ْزل  من  الم�ضنوعة 

نات القلق لتغ�ضّ
على  الزهرية  واللطخات  الفم،  عند 

الجبين والخدود،
ُعرَف اللون مّرة باأنه »رماد الورود«.

ك��م م��ن الأف���اع���ي وال��ع��ظ��اي��ا طرحْت 
اإهابها القديم

للزمن كيما يعبر على هذه الحال
فيما  الرمال  في  الأعمق  اإل��ى  غارقاً 

تتجّوف
���ض��ارت على ما  ال��خ��ت��ام. الأم���ور  نحو 

يرام والآن
ل��������و ف��ي ال��واق��ع، كما 

اأن����ه����ا ت���ب���ع���ث���رت في 
اليد

ل جرى الإعالن عنه بحّدة، مع َتَحوُّ
م���ع ����ض���ّن���ارة ف���ي ال��ح��ن��ج��رة، ودم����وع 

زخرفّيًة �ضالت
ل���ت���ت���ج���اوزن���ا ن���ح���و ح����و�����س ُي���دع���ى 

الالنهاية.

لم تكن هناك كلفة ل�ضيء، البواّبات
ُتركْت م�ضّرعة عمداً.

ل ت��ت��ب��ِع ال���ُخ���ط���ى، ي��م��ك��ن��ك ن��ي��ل كل 
�ضيء.

يتفّح�س  اأح���ده���م  م���ا،  ح��ج��رة  وف���ي 
�ضبابه،

وَم�َضاميَّ  واأَْج�����������َوف  ج����اّف����اً  ي���ل���ق���اه 
الملم�س.

ابقني معَك، ما لم يحت�ضننا
الهواء الطلق �ضوّية، يوّحدنا،

م���ا ل���م ي��ت��خ��لَّ لق���ط���و ال���ط���ي���ور عن 
اأفانينهم،

الفارغة  �ضباكهم  ال�ضّيادون  وي�ضحب 
المل�ضاء

الَح�ْضد  من  ج��زءاً  الآخ���رون  ويم�ضي 
الهائل

حول هذه الِم�ْضَعلَة، �ضاأٌن

اإلى نحن،  بالن�ضبة  �ضار مفاده نحن 
والبكاء

ال���ق���ط���رات  م���������ض����وٌن،  الأوراق  ف����ي 
الف�ضّية الأخيرة.

)من »�ضفن ني�ضان ال�ضراعية« 1987(

اأك�ص�صوار

�ضّيدي، اأنا واحد من َن�ْضٍل جديد 
لوباٍء ف�ضولّي مفتون بفكرة

ا�ضتقامتنا التي ُتبرِمُجنا فوق البحار 
ود ال�ضُّ

داخل مكاتب �ضغيرة، حيث نجل�س 
ونتبارى معَك، اآخذين من وقتك.

بالنتباه  نحظى  اأن  في  فقط  نرغب 
لما نحن عليه؛

كل �ضيء اآخر ثانوي.
عتبة  على  اأجل�س  اأن  ينبغي  وعليه، 

بابك
عمٍر  ف��ي  اأزال  ل  تالحظني.  اأن  اإل��ى 

اأ�ضغر
اأُْغ��َف��ل، ومع ذل��ك، ل�ضُت كبيَر  اأن  من 

كفايًةال���������ض����ّن 

ك���ام���ل. �ضوف  ان��ت��ب��اه  لأج����ل 
ن  اأُ�َضمِّ

واأُْثِقُلها  لأحالمك،  الرهيف  َدى  ال�ضَّ
لحماً

َنْع�ٍس  غ��ط��اُء  يلتئُم  وعندما  وَج����ْوزاً. 
رقيق 

ُموؤّدياً في النهاية اإلى تحقيٍق جائر
في ما الذي يهّم تالياً، �ضاأكون هناك

على الجانب الآخر.
في اأَهُبه       ِن�ضْ

تتجاهل،  ُتوّبخ،   - ت�ضاء  ما  به  لتفعل 
تن�ضى لبع�س الوقت.

و�ضوف  ب��ه،  اأح��ت��ف��ُظ  الآخ���ر  الن�ضف 
اأ�ضعر

باأني ُمَكاَفاأٌ تماماً اإذا ما تجاوزَت هذا 
الَعْر�س

دون اأن تمّيزه، ُمْنكفئاً َعْمداً
تعد  لم  التي  القريبة،  الم�ضاحة  اإلى 

ث لتتحدَّ
با�ضم  الأغ��ل��ب  واإن��م��ا  الخ�ضارة  با�ضم 

الإيجاز:
ال����ح����ف����اظ على  ق�������ض���ي���رة،  غ����ف����وات 

اللياقة.

)من »موجة« 1984(

مكتوبة في الظالم

في  م���ّرات  �ضبع  �ضت،  خم�س،  ت���رداده 
اليوم،

ة ل��وق��ت ال��ن��وم ل  ت����رداده وك��اأن��ه ق�ضّ
اأحد يعرفها،

ترداده وكاأنه حظ �ضعيد حالفنا منذ 
وقت قريب،

حتى  ج��داً  قريٍب  وق��ٍت  اأم�س،  كع�ضِر 
ليبدو

كاأّن الحظَّ لم يحالفنا تماماً بعد...
كل هذه واأكثر كانت اأ�ضاليب

ِبِديٍن  ���ض��ب��ي��ه��اً  ل��ي��ك��وَن  ��ن��ا  اّت��ب��َع��ه��ا ح��بُّ
ر�ض�م�ّي،

�ضبيهاً بحكمة �ضيا�ضية. من الموؤ�ضف 
جداً اأن اليَدين

تخذلننا  ب���ي���ن���ن���ا  ال���م���ت�������ض���اب���ك���َت���ي���ن 
ب�ضالبَتيهما،

َل  لنحوَّ م��ا،  �ِضعار  اإل��ى  نحتاج  بحيث 
الحّب برّمته اإلى رايات

اأوراق  رفرفة  اإل��ى  متدّفقة،  خريفية 
�ضنديان برونزية،

ولجاجته  بانفعاله  ي�ضبه  �ضطح  اإل��ى 
ذاك الذي للبحر. لَزْمنا البيت.

����َض���ِرْب���ن���ا ن���ب���ي���ذاً خ��ف��ي��ف��اً، اأ����ض���ف���َر ثم 
بنف�ضجياً، لون نبات الأَف�ِضْنِتين،

نحو  المندفعة  الأم����واج  ���ض��وت  ل��ون 
�ضاطىء منب�ضط

لت�ضل اإلى اأبعد من اأيما وقٍت م�ضى، 
متخطيًة حدود الحّرية با�ضم

األ  تفعل.  األ  عليها  ولكن  ال��ح��ّري��ة. 
ترى كيف يمكن اأن تكون هناك

ال�ضمو  لهذا  لهذا،  حتى  ا�ضتثناءات، 
والف�ضل الذي هو البيت؟

)من »قطار الظّل« 1981(

ْمَية الرزينة الدُّ

د اأ�ضناف ال�ضيء اأهّم من فردّيته َتَعدُّ
ممتع  ال���خ���ا����س  ال����ف����ردي  اأن  رغ�����م 

بتفّوق. �ضحيح؟
ب��ي��ن��م��ا ك���ّل خ�����ض��و���ض��ي��ة ت��م�����ض��ي فوق 

�ضاللت نياغرا
نحو  على  للواحد  يمكن  برميل،  في 

ر اأن ي�ضاأل: ُمَبرَّ
من اأي��ن تاأتي ه��ذه؟ اإل��ى اأي��ن يذهب 

هّمي؟
م��ع مفاهيم  ت���وارى  اأن���َت  ترتديه  م��ا 

اأخرى.
ة بجانب درابزون �ضرفة  َطفَّ اإنها ُم�ضْ

الَمْعَمل
��ٍق عليها  ُم��ْل�����ضَ م��ق��اب��ل ���ض��م��اء زرق����اء 

بع�س الغيوم
اأي���ن يلتقي  اأخ����رق.  اأب��ي�����س  م��ن ورق 

ال�ضرق بالغرب؟
ع���ن���د ال���م���غ���ي���ب، ه����ن����اك خ����ي����ار بين 

ابت�ضامَتين: ُمتحّفظة اأو رزينة.
العوالم  الأف�ضل من  العالم  في هذا 

الُمحتَملة كّلها، ذلك يكفي.

)من »اأيام المركب البيت« 1977(

 ترجمة: �آ. ن



الثلثاء  1  كانون الأول  2009

متابعو الفّنانة البريطانية 
يعرفون  اإم�������ن  ت���ري�������ض���ي 
حياتها المليئة بالمتاعب 
اأعمالها  لأن  ال���ت���ج���ارب،  وال��غ��ن��ي��ة 
ال�ضخ�ضية.  م��ذّك��رات��ه��ا  ه��ي  الفنية 
لعالقة  ال�ضرعية  غير  الب��ن��ة  فهي 
ع��اب��رة بين رج��ل ت��رك��ي م��ن قبر�س 
ترعرعت  جميلة،  اإنكليزية  وام���راة 
مع اأخيها التواأم في ماركيت، اإحدى 
���ض��واح��ي ل��ن��دن ال��م��ط��ّل��ة ع��ل��ى نهر 
كبوهيمية  حياتها  وب����داأت  التم�س، 
في  وع��ان��ت  وال��ت�����ض��ّرد،  الفقر  عا�ضت 
ط��ف��ول��ت��ه��ا م���ن الإه����م����ال ول����م ُتلبَّ 
ال��ط��ف��ول��ي��ة، م��ا دفعها  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
في  نهائياً  وتركها  الدرا�ضة  كره  اإلى 
انتظمت  لكنها  ع�ضرة.  الثالثة  �ضن 
»كلية  ذل��ك في  بعد  الفن  درا�ضة  في 
م��ي��د���ض��ت��ون« واأك��م��ل��ت درا���ض��ت��ه��ا في 
»الأكاديمية الملكية للفنون«.                     

اأكثر  من   )1963( اإم��ن  تري�ضي  ُتعد 
البريطانيين  ال��ف��ن��ان��ي��ن 
واأكثرهم  ج�����راأًة  ال�����ض��ب��اب 
اأ�ضهر  وم��ن  للجدل،  اإث���ارة 
المعروفة،  الفنية  اأعمالها 
بعنوان  ����ض���غ���ي���رة  خ���ي���م���ة 
 everyone I have slept«
ن داخلها اأ�ضماء  with« مدوَّ
ن��ام��ت معهم،  م���ن  ج��م��ي��ع 
التواأم  �ضقيقها  من  بداية 
واأبَويها وع�ّضاقها بالطبع.

اأعمالها  ت��ق��ي��ي��م  ي�����ض��ع��ب 
تاأثيرها  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
الم�ضهد  ف�����ي  ال����وا�����ض����ح 
ال�ضاب،  البريطاني  الفني 
بين  ي��������راوح  ف���اأ����ض���ل���وب���ه���ا 
ال����واق����ع����ي����ة ال���م���ازو����ض���ي���ة 
ال�ضعبية وما بعد التقليدي 
التركيبية  ال��ث��ي��م��ة  ع��ب��ر 
الأن������ث������وي������ة ال���������ض����ارخ����ة. 

تري�ضي اإمن ل تتخّيل كي تر�ضم، لأن 
اأمامها تماماً: ج�ضدها، لكن  خيالها 
المح�ضو�س  اأو  المرئي  على  عملها 
اأ�ضعب من ا�ضتيالد الخيال وتحويله 
اإل������ى م����رئ����ي، ف���ه���ي ق����د خ��ل��ق��ت من 
القناة  الإن�����ض��ان��ي  �ضعفها  ل��ح��ظ��ات 
المركبة  اأعمالها  لفّنها،  والمحتوى 
جدلي  وديالكتيكي  خام  اإ�ضرار  فيها 
تت�ضّمن  ما  كثيراً  ومعار�ضها  كئيب، 
�ضر�ضة  عنكبوتية  ون�ضو�ضاً  �ضذرات 
وذات اأخطاء اإمالئية مق�ضودة كاأنها 
مكتوبة بيد غير واثقة اأو متاأّكدة من 
�ضيء، تحيلنا على ذهن كئيب كحولي 
في  يخرب�س  انتحارية،  اأفكار  ذي  اأو 

لحظات بوؤ�ضه.                                  
اخ�������ت�������راق ال����ك����ت����اب����ة )ال�����������ض�����ذرات 
في  للر�ضم،  الق�ضيرة(  والن�ضو�س 
محاولة لختراع لغة �ضورية جديدة 
والخطوط  ال��ت��ل�����ض��ي��ق  خ����الل  م���ن 
والم�ضاحات اللونية غير المتداخلة، 
هو ما ُيحيل اللوحة تجربًة تدوينّية 
خرائط  اأو  ن�����س،  اإل���ى  فيها  ت��ت��ح��ّول 
ت��دوي��ن��ي��ة. ت��ري�����ض��ي اإم���ن ف��ي�����ض��ان ل 
في  لل�ضفقة  ومثيرة  �ضر�ضة  ُي��ق��اَوم، 
ملّذاتها  في  منغم�ضة  نف�ضه،  الوقت 

ل  ولأنها  عجيبة،  بطاقة  الج�ضدية 
ت�ضبح  اأن  �ضيرتها  لن�ضو�س  ت��ري��د 
اأدباً، فهي تحّورها اإلى خطوط و�ضور 
اأو  المطبوعة  ر�ضوماتها  وت�ضّمنها 
المائية اأو كولجاتها اأو تخطيطاتها 
على الأن�ضجة اأو منحوتاتها النيونية 
اأو  ال���م���رّك���ب���ة  ال��ف��ّن��ي��ة  اأع���م���ال���ه���ا  اأو 

اأ�ضرطتها الفيديوية.
ة البارعة، تن�ضج حكاياتها  هي القا�ضّ
بطريقة  وال����ه����زل����ي����ة  ال���م���اأ����ض���وي���ة 
ل��ذي��ذة و���ض��اخ��رة كنمط م��ت��ف��ّرد من 
اأحداثها  ت���روي  ال��ذات��ي،  ال�ضتنكار 
عبر لغة �ضعرية وتبني ح��واراً �ضخياً 
ُت�ضركه  حين  متلّقيها،  وب��ي��ن  بينها 
لعواطفها  ���ض��ري��ح��ة  ب��ا���ض��ت��ك�����ض��اف��ات 
وع��وال��م��ه��ا الإن�����ض��ان��ي��ة، ت�����ض��ن��ع من 
الفّن مرايا �ضادمة، تعك�س مكابدتها 
ال��داخ��ل��ي��ة ك��اأن��ث��ى ت��ق��ف ع��ل��ى حاّفة 
ال�����ض��غ��ف، ف��ي ���ض��ع��ري��ة ت��ب��دو مقاربة 
الذاتي،  الأن���ث���وي،  لل�ضبق  ج��م��ال��ي��ة 

وت��رج��م��ة ح����اّرة ل��ه ول��ع��وال��م المراأة 
حياتها  دم��ج  على  قدرتها  ت��ح��دي��داً، 
ال�ضخ�ضية بعملها الفّني مّكنتها من 
مع  الحميمة  ال��ع��الق��ة  ت��ل��ك  اإق���ام���ة 
�ضريرها  ح��ّول��ت  م��ن  فهي  متلّقيها. 
الُمحرجة  تفا�ضيله  بكل  ال�ضخ�ضي 
من زجاجات الخمر الفارغة واأعقاب 
ال�ضجائر وال�ضر�ضف المّت�ضخ بالبقع، 
اأحد  ف��ي  عر�ضتها  فنية  قطعة  اإل���ى 
ت�ضارك  ب����الأح����رى  ه���ي  م��ع��ار���ض��ه��ا، 
الآخرين تفا�ضيل كوابي�ضها وتك�ضف 
الب�ضر.  كبقية  وتخّبطها  ذعرها  عن 
اجترارها الغزير هذا يت�ضّمن ق�ضة 
من  ذل���ك  وغ��ي��ر  ب��ك��ارت��ه��ا  افت�ضا�س 
تعّر�ضت  التي  الجن�ضية  النتهاكات 
لها في عمر المراهقة الأولى، وف�ضل 
قدرتها  وع��دم  واأحالمها،  تطلعاتها 
الإجها�س  تجربة  ثم  الإنجاب،  على 
ال��ت��ي م���ّرت ب��ه��ا، واإدم��ان��ه��ا الكحول، 
والواقعية،  المتخّيلة  و�ضخ�ضياتها 
قدرتها  وع���دم  واأع��دائ��ه��ا،  وع�ّضاقها 
الذي  ال��خ��ف��ّي  ف��رح��ه��ا  تف�ضير  ع��ل��ى 
يفوق ال�ضتيعاب، وهذا ال�ضرد الفّني 
وطيور  الجن�س  عبر  اأي�����ض��اً،  ي�ضتمّر 
خالل  من  البحر،  و�ضاطئ  النور�س 

ن�ضاطها الدوؤوب الذي ين�ضد الطموح 
لمعارف  تجميع  اأن���ه  على  وُي�����ض��نَّ��ف 

وعواطف تري�ضي اإمن. 
اإمن،  تري�ضي  1996 عا�ضت  العام  في 
يوماً  ع�ضر  اأرب��ع��ة  ل��م��ّدة  فنياً  ُن�ضكاً 
بال  غاليري  في  معزولة،  غرفة  في 
اأي �ضيء عدا قطع الجنفي�س وعّدة 
لإيجاد  منها  م��ح��اول��ة  ف��ي  ال��ر���ض��م، 
اأ�ضلوبها الخا�س، واأخذت تتاأّمل ذاتها 
بمرايا معّلقة بزوايا الغاليري، حيث 
يمكنها مراقبة نف�ضها المتزّمتة في 
ُع��ري��ه��ا، ل��ت��رّج ع��ف��اري��ت األ��وان��ه��ا في 
الذات  ت��اأه��ي��ل تلك  م��ح��اول��ة لإع����ادة 
�ضيرتها  ر�ضومات  تدّفقت  وقد  فنياً، 
ال�ضخ�ضية خالل هذين الأ�ضبوَعين، 
بالكامل  تركيبها  اأُعيد  الغرفة،  هذه 
وُتعر�س الآن كعمل فّني في متحفها 
ف�����ي ج�������ادة وات�����رل�����و ب����ل����ن����دن، وه���و 
ت�ضكيل  فيها  ُتعيد  ال��ت��ي  �ضومعتها 
المهمة  وال�����ض��واه��د  الأم��اك��ن  جميع 

دير  الكني�ضة،  الكهف،  حياتها:  ف��ي 
ل��ل��ره��ب��ن��ة، وه���و م��ف��ت��وح م��ج��ان��اً لكل 

الزائرين.
اإم���ن ت��ق��ول ك���ّل ���ض��يء، ك���ّل الحقائق 
حياتها.  ف���ي  وال��م�����ض��رق��ة  ال��ف��ظ��ي��ع��ة 
األمها  خ����الل  م���ن  ل��ف��ّن��ه��ا  �������س  ت���وؤ����ضّ
النف�ضي والج�ضدي، ك�ضكل من اأ�ضكال 
الرف�س للجن�س المحّرم والغت�ضاب 
مع  الجن�س  وم��م��ار���ض��ة  والإج��ه��ا���س 
الغرباء. اإمن تعر�س نف�ضها واآمالها، 
ب�ضدق  ونجاحها  واإخ��ف��اق��ات��ه��ا  ذّل��ه��ا 

قا�ٍس و�ضخرية �ضعرية.
والمعنونة  النيونية  منحوتاتها  في 
»ف���ت���اة ���ض��ع��ي��دة ج������داً« ت��ع��ل��ن، وبكل 
حبيبها،  ج�����ض��د  ت��ف��ا���ض��ي��ل  و�����ض����وح، 
�ضغيراً  ك��وخ��اً  المعر�س  اإل���ى  ن��اق��ل��ًة 
���ض��ائ��خ��اً م���ن ���ض��اح��ل ك���ورن���ول حيث 
اأم�ضت فترة في هذا الكوخ  معه، مع 
لأ�ضرطة مرتجلة  �ضبابية  م�ضاحبة 
ب�ضوت منخف�س ومهيمن توّثق حياة 
الفنانة، في حين تتجّول الكاميرا في 
ك�ضل�ضلة  وتقّدمها  اللندنية  �ضّقتها 
ت�ضّج  التي  الع�ضوائية  الفو�ضى  من 
بالحياة. في هذه المقابالت تري�ضي 
اإم�����ن ت���ح���اور ن��ف�����ض��ه��ا، وت��ل��ع��ب دور 

محامي ال�ضيطان، ُم�ضائلًة اأناها عن 
اأنانيتها وتجاوزاتها.

ع��دم��ي��ت��ه��ا، م��ك��ّث��ف��ة وع��اط��ف��ي��ة، وهي 
تالياً،  ح��ي��ات��ه��ا  ت�����ض��ّي��ر  ال��ت��ي  ال���ق���ّوة 
معار�ضها  ف��ي  محمولة  ال��ق��ّوة  ه��ذه 
ع��ب��ر ال��ل��غ��ة ب�����ض��ك��ل اب���ت���دائ���ي وعبر 
المونولوجات الداخلية التي ُتثيرها 
ذات  معار�ضها  المتلّقي،  نف�ضية  في 
م�ضحة �ضردية ُتقال بطريقة تقليدية 
وغ���ي���ر ت��ق��ل��ي��دي��ة ع���ب���ر ال���م���ذّك���رات 
والمخّلفات  وال���ر����ض���ائ���ل  ال��ي��وم��ي��ة 
ال�ضخ�ضية وال�ضور العائلية والر�ضوم 
وم�ضابيح  الفيديوية  والت�ضجيالت 
والمن�ضوجات  والمنحوتات  النيون 
ال�ضعرية  والق�ض�س  عليها  المكتوب 
الو�ضائل  ه�����ذه  ت���خ���ل���ط  وال����ك����ت����ب. 
ذات خ�ضوبة   ���ض��ذّي��ة  اأغ��ن��ي��ة  لب��ت��ك��ار 
ت����دور ح����ول نف�ضها  ���ض��ع��ري��ة ع��ال��ي��ة 
الن�����ض��ان لالحتفاء  ح��اج��ات  وح���ول 
اإمن  تري�ضي  ُع��رف��ت  وم��وا���ض��ات��ه.  ب��ه 
ولهوتي  روح����ان����ي  ب��م�����ض��ار 
تحتاج  ب��اأن��ه��ا  ���ض��ّرح��ت  حيث 

الفن كما تحتاج اهلل!
�ضيف  الأخ��ي��ر  معر�ضها  ف��ي 
المكعب  »غاليري  في   2009
»هوؤلء  والمعنون  الأبي�س«، 
الحب«،  م���ن  ع���ان���وا  ال���ذي���ن 
الم�ضابيح  اإم�����ن  ت�����ض��ت��خ��دم 
النيونية لتعر�س بمرح متعًة 
معتمدًة  ال��ح��ي��اء،  ع��ي  ت��دَّ ل 
في  العفوية  م��ه��ارات��ه��ا  على 
�ضذراتها  ل���ن���ح���ت  ال���ح���ك���ي 
توحي  ك��ي  ورب��م��ا  ال�ضعرية، 
الذاتي.  الح��ت��راق  من  بنوع 
لفتنة  ال��ن��ق��ي  ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا 
�ضيرتها  ����ض���رد  ف���ي  ال�������ض���وء 
ال��م��ائ��ع��ة ف��ي الأل������وان، خلَق 
المثبتة  ال��غ��ب��ط��ة  م��ن  ن��وع��اً 
ع�����ل�����ى ال�����ح�����ي�����ط�����ان ل����ه����ذه 
لتري�ضي  يوحي  والنيون  الن�ضو�س. 
اإمن ب�ضاطئ الروح البعيدة وال�ضوء 

الذي ي�ضّع على الم�ضاعر الدفينة.
َيب�ضط  ال�����ض��ام��ت  ال��ب��ه��ي��ج  اأ���ض��ل��وب��ه��ا 
وفتنَة  وَج���ْزره���ا،  الج�ضد  ف��ن��ون  َم���دَّ 
بالغمز،  لي�س  الآخ���ر،  م��ع  التالم�س 
ب��ل ب��ال��ر���ض��م ط��ب��ع��اً. ك���ّل ل��وح��ة تبدو 
الليلة  م��غ��ام��رة  ل��ت��دوي��ن  ك��م��ح��اول��ة 
ال��ف��ائ��ت��ة، ال��ت��ي م��ا ت��ف��ت��اأ ت��ن��زل��ق من 
بالفجوات  مثخنًة  ال��ذاك��رة،  ���ض��رداب 
وال��ت��و���ّض��الت والإح���ب���اط. ك���ّل لوحة 
والجن�س  ذات���ه���ا  م�����ض��ال��ح��ة  ت��ن�����ض��د 
النبيلة  م�������ض���اع���ره  م����ع  ال���ب�������ض���ري 
والحقيرة والمهينة في اآن واحد.                                                                                              
فيهما  م��ب��ال��غ��اً  ت��ج��ري��د  اأو  تعقيد  ل 
داخل لوحاتها، فيكفي اأن نقراأ عنواناً 
 You Forgot to Kiss my« م��ث��ل 
Soul«، اأو الن�ضو�س داخل اللوحات، 
ل��ن��درك ال��ق��درة ال��ج��ري��ئ��ة ف��ي ثيمة 
الروحي  الإفقار  تحّرر  كاأنها  العمل، 
م���ن ع��ق��ال��ه، ل��ي��ب��ت��ّل ب���ال���دم���وع عبر 
ُي�ضتبدل  ياأ�ضها  العاطفي.  الت�ضليم 
والحياة،  ل��ل��ف��ّن  م��ت��زاي��دة  ب��ح��ي��وي��ة 
في  رة  متب�ضّ ج�ضارة  يمنحها  وه��ذا 

ح�ّضها الفّني.

فيء نا�سر

من اأعمال تري�ضي اإمن.



الثلثاء  1  كانون الأول   2009

ت�ضرين  من  والع�ضرين  الخام�س  �ضباح 
مي�ضيما  يوكيو  ب��داأ   ،1970 العام  الثاني 
يومه مبكراً. كان لوحده في المنزل لأن 
زوجته اأخذت ولَديهما اإلى المدر�ضة. كان مي�ضيما 
ب��ط��وك��ي��و �ضمن  ���ض��اح��ي��ة  ف��ي  ع��ائ��ل��ت��ه  م��ع  يعي�س 
والده   .1959 العام  بناوؤه  تّم  الطراز  منزل غربي 
ووالدته عا�ضا في بيت �ضغير مجاور لمنزله حيث 
ترقد  الطاولة  على  نف�ضه.  العام  في  كذلك  ُبنَي 
»�ضقوط  ال���روائ���ي  ع��م��ل��ه  م���ن  الأخ���ي���رة  الأوراق 
ال�ضهيرة  رباعيته  �ضمن  الأخيرة  وهي  المالك«، 
المحّدد،  الوقت  في  اأنهاها  لقد  الخ�ضب«.  »بحر 
ب��ع��دم ن�ضيانه  ال���دائ���م  ب��ت��ف��اخ��ره  ال��م��ع��روف  وه���و 
اأّي م��ن كتبه.  ال��م��وع��َد الأخ��ي��ر ال��م��ح��ّدد لإن��ج��از 
�ضينجو�ضا.  رواي��ات��ه  نا�ضر  اإل��ى  لير�ضلها  زها  جهَّ
في العا�ضرة �ضباحاً اأب�ضر �ضخ�ضاً يم�ضي في ممّر 
الر�ضمّي  ال���زّي  م��رت��دي��اً  منزله  ���ض��وب  الحديقة 
اإنه  )»تاتينوكاي«(.  الخا�ضة  للقّوات  التقليدّي 
طالٌب  المنظمة،  ف��ي  اأت��ب��اع��ه  اأح���د  ك��وغ��ا  جيبلي 
ثالثة  مي�ضيما  �ضلَّمه  »تاتينوكاي«،  اأع�ضاء  كبقية 
المنتظرين  ال��رج��ال  اإط���الع  منه  ط��ال��ب��اً  ظ���روف 

حمل  ث��م  م�ضمونها،  على  ال�ضّيارة  ف��ي 
نَع  �ضُ ال���ذي  ال��ف��ري��د  ال��ع�����ض��ك��ري  �ضيفه 
يابانياً.  �ضيفاً  ع�ضر  �ضبعة  ط���رازه  م��ن 
»تويوّتا«  �ضّيارة  وا�ضتقاّل  المنزل  غ��ادرا 
ب��ي�����ض��اء ك��ان��ت واق���ف���ًة ف���ي ال�������ض���ارع مع 
الر�ضمي  ب��ال��زي  اآخ��ري��ن  ث��الث��ة رج����اٍل 
نف�ضه، وهم فورو كوغا واأوغاوا وموريتا 
ما�ضاكات�ضو، �ضاألهم مي�ضيما اإذا كانوا قد 
اإلى قاعدة  الر�ضائل؟ ثّم توجهوا  قراأوا 
مي�ضيما  و���ض��َل  الع�ضكرية.  »اإيجيغايا« 
التابعة  القاعدة  اإل��ى  الأربعة  والطالب 
النف�س  عن  الدفاع  )ق��ّوات  ل�»الجيتاي« 
بقليل  ع�ضرة  الحادية  وقبل  اليابانية(، 
تلّقوا الإذن من الحكومة بالتدريب في 
الكثير  ك��ان   1966 العام  ففي  القاعدة، 
مي�ضيما  ع���رف���وا  ق���د  الأ����ض���خ���ا����س  م���ن 

به  ��ب  رحَّ ب��ه؛  ��ب��وا  ورحَّ الع�ضكرية  الخدمة  خ��الل 
الرائد �ضاواماتو، وهو م�ضاعد الجنرال كانيتو�ضي 
اإلى  ال�ضرقية. ذهب مي�ضيما  ما�ضيتا قائد القوات 
مركز القيادة، ودخل المبنى. غادر الرائد الغرفة 
عاد  ث��م  للحظة،  الأرب��ع��ة  واأت��ب��اع��ه  مي�ضيما  ت��ارك��اً 
ليقول اإن الجنرال م�ضتعّد لروؤيتهم. تبع مي�ضيما 
تحتفظ  كانت  التي  الغرفة  اإل��ى  ال��رائ��َد  وط��اّلب��ه 
باأربعة مقاعد م�ضفوفة مقابل جدار المكتب. اأمر 
ما�ضيتا  الجنرال  كان  بالجلو�س.  الأربعة  الجنود 
من  والخم�ضين  ال�ضابعة  في  ال�ضعر  اأ�ضيب  رج��اًل 
ال��ع��م��ر، وق���د َخ�����َدَم ف��ي ح���رب ال��م��ح��ي��ط الهادئ. 

ب الجنرال بمي�ضيما  رحَّ
اإنه  ل���ه  ق���ائ���اًل  ب���ح���رارة 
اأراك  اأن  ج��م��ي��ل  »����ض���يٌء 
مي�ضيما  َخ��َط��ا  ث��ان��ي��ًة«. 
خ�����ط�����وًة اإل���������ى الأم���������ام 
على  ال���ت���ح���ي���ة  لإل�����ق�����اء 
اأنه  اأخ���ب���ره  ال���ج���ن���رال. 
الأربعة  الجنود  اأراد مع 
اأع�ضاء  ل��ن��ق��ل  مقابلته 
اآخ���ري���ن م��ن ق���ّوات���ه في 
ج����ب����ل ف�����وج�����ي ال����ذي����ن 
اأُ�ضيبوا خالل التدريب. 
عر�س  حديثهما  خ��الل 
الجنرال  على  مي�ضيما 
كان يحمله  الذي  �ضيفه 
م�����ع�����ه ح�����ي�����ث اأع�����ج�����ب 
ال����ج����ن����رال ب����ه ك���ث���ي���راً. 

ما�ضيتا  ال��ج��ن��رال  ك��وغ��ا  جيبلي  اختطف  وف��ج��اأًة 
وهرَع فورو كوغا للم�ضاعدة، بينما كان ما�ضاكات�ضو 
اأنه لم  باإحكام غير  موريتا يحاول تثبيت الأبواب 
اآمناً،  ليكون  ال��ب��اب  ب��ه  ي��رب��ط  �ضلباً  ج�ضماً  يجد 
اإلى اأن نجحت المجموعة اأخيراً في اإقامة حاجز 
بالطاولت والمقاعد. كان الرائد �ضاواموتو ينظر 
من ثقب باب مكتب الجنرال �ضدفًة ليرى اإذا ما 
كانوا جاهزين ل�ضرب ال�ضاي، عندما راأى ما حدَث 
اإخبار ال�ضابط الأعلى رتبة  اإلى  للجنرال، ف�ضارع 
مكتب  اإل��ى  ال��دخ��ول  محاوَلين  ليعودا  ه��ارا،  منه 
الحاجز  ب�ضبب  ُي��ف��ل��ح��ا  ل��م  اأن��ه��م��ا  اإل  ال��ج��ن��رال، 
المو�ضوع. وبعد المحاولة الفا�ضلة ذهب الرجالن 
ال�ضاعة  اإلى الجنرال يامازاكي قائد الأركان. في 
��ن رجال  ال��ح��ادي��ة ع�����ض��رة وع�����ض��ري��ن دق��ي��ق��ة ت��م��كَّ
»ال��ج��ي��ت��اي« م��ن دف��ع ب��اب مكتب ال��ج��ن��رال، وبعد 
في  الجنرال  بقتل  مي�ضيما  د  هدَّ ق�ضيرة  مواجهٍة 
حال امتناع الرجال عن مغادرة الغرفة، فان�ضحبوا. 
اجتماعاً  »اأري���د  ه���ارا:  ال��ج��ن��رال  مي�ضيما  خ��اط��ب 
لجنود القاعدة في ال�ضاحة، لدّي ما اأقوله لهم«. 
�ضروطه  ق��راءة  الأربعة  اأتباعه  اأح��د  ثم طلَب من 

اجتمع  الُمحتَجز.  ما�ضيتا  الجنرال  م�ضامع  على 
مركز  اأم��ام  »اإيجيغايا«  قاعدة  في  الجنود  جميع 
الكالم،  بمقاطعة  لهم  ُي�ضَمح  ولم  ظهراً،  القيادة 
اأربعون  ثمة  تام.  ب�ضمت  ال�ضتماع  عليهم  فيجب 
ع�ضواً من قّوات مي�ضيما ينتظرون خارجاً، ويجب 
وال�ضتماع  ال��ق��اع��دة  اإل���ى  ب��ال��دخ��ول  لهم  ال�ضماح 
مّدتها  بهدنة  الحديث  ُيتَبع  �ضوف  الحديث.  اإلى 
ت�ضعون دقيقة، وخالل ذلك يجب اأن تتعّهد قوات 
»الجيتاي« بعدم الهجوم على مي�ضيما اأو اأي رجل 
مي�ضيما  ف��اإن  الهدنة  خرق  حال  وفي  اأتباعه.  من 
�ضُيقدم على قتل الجنرال ما�ضيتا ثم ينتحر على 

طريقة ال�ضيبوكو. 
دقيقة،  وثالثين  وثماٍن  ع�ضرة  الحادية  تمام  في 
القاعدة معلنًة  تقترب من  الإنذار  �ُضمعت �ضّفارة 
و�ضول اأولى الحّوامات، بع�ضها لل�ضرطة وبع�ضها 
الآخر لُمرا�ضلي ال�ضحف والمحطات التلفزيونية. 
المنتظرون  مي�ضيما  اأتباع  الأرب��ع��ون،  الجنود  اأم��ا 
في  والجتماع  الدخول  رف�ضوا  فقد  الخارج،  في 
ال�����ض��اح��ة، ح��ي��ث ل ع��ل��م ل��ه��م اأن الأوام����ر ه��ي من 

قائدهم الأعلى يوكيو مي�ضيما.
قبل بدء مي�ضيما بالحديث، خرج موريتا واأوغاوا 
اإلى ال�ضرفة )اأحد ال�ضروط التي ُتْحَفظ بموجبها 
وتعليق  ال�ضاحة  لمراقبة  ما�ضيتا(  الجنرال  حياة 
ق�ضا�ضات  رم���ي���ا  ث���م  ع��ل��ي��ه.  ال��م��ك��ت��وب  ال�����ض��ع��ار 
الأ�ضفل،  ف��ي  ال��م��وج��ودي��ن  ال���رج���ال  اإل����ى  ورق��ي��ة 
ال�ضيا�ضي  البياَن  الق�ضا�ضات  تلك  ت�ضّمنت  وق��د 
بعد  ُجِمَعت  التي  الوثيقة  وهي  لمي�ضيما،  الأخير 
الثوري  الجي�س  �ضابط  اأدله��ا  التي  الت�ضريحات 
تماماً.  ال�ضلطة  ت��وّل��ي  ف��ي  ال��ح��ك��وم��ة  ف�ضل  ب��ع��د 
ليراقب  ال�ضرفة  اإلى  مي�ضيما  توّجه  الظهيرة  في 
ال�����ض��اح��ة، ث��م ب���داأ ال��خ��ط��اب. ك���ان ك��الم��ه موجزاً 
اإلى قوات »الجيتاي«  اإنه بحاجٍة  حيث قال 
اليابان،  وي��ح��م��ي  ال��ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  لينقلب 
في  المجتمعين  ال���رج���ال  اإق���ن���اع  م���ح���اوًل 
الأ�ضفل باأنه من ال�ضروري ل�»الجيتاي« اأن 
واإنما  اليابان،  فقط  لي�س  وتحمي  تنه�س 
تاريخها وثقافتها. ُقوِبَل حديثه بال�ضخرية 
ال��خ��ط��اب ع��ل��ى ال�ضرفة  والح��ت��ق��ار. وب��ع��د 
حديثه  مي�ضيما  اأنهى  دقائق،  خم�س  لمّدة 
من�ضحباً اإلى مكتب الجنرال ما�ضيتا. وبعد 
الياباني  الن��ت��ح��ار  ط��ق��و���س  ب����داأت  دخ��ول��ه 
ى  ُت�ضمَّ كما  »ال��ه��اراك��ي��ري«  اأو  »ال�ضيبوكو« 
بعدما  م��وري��ت��ا،  م��ن  مي�ضيما  طلب  غ��ال��ب��اً. 
»ل  عنقه:  يقطع  اأن  ب�ضيفه،  اأح�ضاءه  ق  م��زَّ
اأتاألَّم لفترة طويلة«. حاول موريتا  تدعني 
تاأرجحت،  لكن �ضربته  قطع عنق مي�ضيما، 
ف�ضقط مي�ضيما اأمامه. حاول موريتا مجّدداً 
اإّل اأن محاولتُه الثانية اأي�ضاً باءت بالف�ضل، لُيعيد 
يقطعه  اأن  دون  مي�ضيما  عنق  في�ضرب  المحاولة، 
تماماً. اإّذاك تناوَل فورو كوغا ال�ضيَف من موريتا 
قاطعاً عنق مي�ضيما ب�ضربة واحدة. حاول موريتا 
النتحار على طريقة »ال�ضيبوكو« اأي�ضاً، لكنه كان 
�ضعيفاً جداً ب�ضبب محاولته الفا�ضلة لقطع عنق 
ب��اأن يقطع  ف��ورو كوغا  اإل��ى  اأ���ض��ار  مي�ضيما، لذلك 
عنقه، فاأطاح فورو كوغا بعنق موريتا من ال�ضربة 
اأن يقوم بحّل وثاق الجنرال ما�ضيتا  الأولى، قبل 
بال�ضيبوكو  اأي�����ض��اً  �ضينتحر  اأح���د  ل  اإن  ل��ه  ق��ائ��اًل 
اأنف�ضهم.  يقتلوا  ب���األ  اأم��ره��م  ك��ان  مي�ضيما  لأن 
ت�ضليم  ت�����ّم  ذل�����ك  ب���ع���د 
باأمان  ما�ضيتا  الجنرال 
التي  ال�������ض���ل���ط���ات  اإل������ى 
مكان  اإل��������ى  ح���������ض����رت 
وا�ضت�ضلم  ال������ح������ادث، 
ال�ضرطة  اإل���ى  ال���رج���اُل 
ال�ضاعة  ف��ي  اليابانية. 
ال��ث��ان��ي��ة ع�����ض��رة وثالث 
وع�����ض��ري��ن دق��ي��ق��ة بعد 
الظهر، اأعلنت ال�ضرطُة 
يوكيو  انتحار  اليابانية 
وما�ضاكوت�ضو  مي�ضيما 
لطريقة  وف��ق��اً  م��وري��ت��ا 
اأو  »ال�������������ض������ي������ب������وك������و« 

»الهاراكيري«.

)بت�ضّرف عن موقع »اأمازون«(

يوكيو مي�ضيما، بري�ضة: عبد اهلل اأحمد.

محمود د�وود

العام  ك��ي��م��ي��ت��اك��ي  ه���ي���راوك���ا  ول����د 
ا�ضمه  ���ر  وغ���يَّ ط��وك��ي��و،  ف���ي   1935
يعرف  مي�ضيما« كي ل  »يوكيو  اإلى 
لنيل  ���َح  ُر����ضِّ الأدب.  ل��ف��ك��رة  ال��راف�����س  وال����ده 
»جائزة نوبل« ثالث مّرات. �ضدر كتابه الأول 
وهو  �ضنة   19 عمره  كان  عندما  »هانازاكاي« 
النثرية  الكال�ضيكية  للق�ضيدة  الفني  الأث��ر 
الروائي  عمله  اإن  القول  ويمكن  المزخرفة. 
فيه  عالج  حيث  قناع«  »اعترافات  ك��ان  الأول 
ب�ضرورة  اأنهاه  وقد  المثلية،  حالته  اكت�ضاف 
اأن يلب�س  قناع الحالة ال�ضوية لحماية نف�ضه 
من احتقار المجتمع، وعك�ضت �ضيرته الذاتية 
اأوهامه في اأذّية الذات وانهماكه بالبدن، كما 
الأخالقي  الفكري  والنحطاط  الجمال  اأن 
عالماٌت لرواياته الأخيرة، فقد تمّنى لو اأنه 

ي�ضنع لنف�ضه ج�ضداً مثالياً بحيث ل ي�ضتطيع 
العمر اأن يجعل منه �ضيئاً قبيحاً، فبداأ ببناء 
ج�ضده منذ العام 1950. كان ُمعجباً باأو�ضكار 
في  خبيراً  �ضخ�ضاً  اأي�ضاً  اأ�ضبح  وق��د  واي��ل��د، 
والكيندو.  ال��ك��ارات��ي��ه  ف��ي  ال��ح��رب��ي��ة  ال��ف��ن��ون 
ُعرف ب�ضّدة وطنيته ومحّبته لالإمبراطورية 
الما�ضي  روح  بال�ضاموراي  ُمَمثَّلًَة  اليابانية، 
ال��ي��اب��ان��ي. َك��َت��َب ال��ع��دي��د م��ن اأج����زاء م�ضرح 
ي�ضبه  »ال���ق���م���ر  الأخ����ي����ر  ك��ع��م��ل��ه  ال���ك���اب���وك���ي 
الذي ينتهي بم�ضهد طق�س  الُمتَعب«  القو�َس 
التي  الأخ���رى  اأعماله  غ��رار  على  ال�ضيبوكو 
يموت اأبطالها منتحرين. ومن اأ�ضهر اأعماله 
البحر«،  ل��ف��ظ��ه  ال����ذي  »ال���ب���ّح���ار  ال���روائ���ي���ة: 
)رباعية  الخ�ضب«  »ب��ح��ر  الأم����واج«،  »ه��دي��ر 

اأنهى جزءها الأخير يوم انتحاره(.
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نف�ضك  لي  تهبي  اأن  يجب 
ك��لَّ��ه��ا، ك��ي ل اأت���ع���ّذب، ول 
اإ����ض���ارة  اأيُّ  ل���دي���ك  ي��ب��ق��ى 

لغيري.
وتخرج  وج���ه���ِك،  ي��ن��ف��ت��ح  اأن  ي��ج��ب 
اليقظة،  في  تعّذبني  التي  ال�ضم�س 

حين ت�ضحكين،
القاعد  ال��ج��م��ي��ُل  الأب��ي�����ُس  وال��ق��م��ُر 
بخوف.  الرقيقَتين  ق��دَم��ي��ك  تحت 

اأنِت مليئة بالرتعا�س البارد.
، ياأخذه  قلُبِك تحَت يدي كاأنه ع�ضيُرُ
فمي، مبّكراً، اأو متاأّخراً، واأنت تدرين 
اأّن خوفك ينت�ضر على �ضهول ال�ضعر 

المخيفة، 
اللتين  ال��ي��َدي��ن  هاتين  اأن  تعرفين 
اأن��ف��ك، وال��غ��م��و���س الناحل  ت��ق��ّب��الن 

؟ تحت جفَنيك، هما يدا ق�سٍّ
القويَّ  الناحل  ج�ضدك  اأن  اأت��دري��ن 
الم�ضتهى في  المرغوب فيه،  قلياًل، 

الأبدية �ضريٌح ما؟
على  اأتكّلم  حين  حقاً،  تخافين  اأن��ت 
الأ�ضرحة، اأنت ل تنظرين اإلّي حين 

اأبدو هكذا حزيناً، واأقول لك
اأمتلئ  واإنني  اأّم��ي،  اإلى  م�ضتاق  اإنني 
اإل���ى  اأن���ظ���ر  ب��ي��ن��م��ا  ب���ال���دم���وع،  الآن 
اأتها  ع����ّدة، خبَّ ���ض��ن��وات  ق��ب��ل  ���ض��ورك 
اأرجل  تحت  قلبي  تفّجري  كي  بقّوة 
ك�ضالة  ال��وا���ض��ع  مطبخك  ك��را���ض��ي 

ر�ضم.
موميائية،  امراأة  كاأنِك  جميلة،  اأنت 
لأعّلمها  اإل���ّي  وج���اءت  لغتها،  ن�ضيْت 

الحب.
كاأنك في  اأح��الم��ي،  اأن��ِت غارقة في 

م�ضتنقع من الأزهار والريح.
اأنت ا�ضطراب الأزرق البذيء، 

اأن�����ت ال��ع��ظ��م��ة ال��دف��ي��ن��ة ف���ي اأر�����س 
اأة مخبَّ

بين �ضقوق كتاب طفل ل ي�ضمع ول 
يتنف�س �ضوى بالكلمات الباردة.

ب������اردة م��ن��ت��ق��اة بحذر  اأن�����ت ك��ل��م��ات 
ال�ضحرة

مثلي  ال���ف���ج���ر  ي���ن���ت���ظ���رون  ال����ذي����ن 
ويكتبون ما يتركه الظالم

لأطفال الظالم.
اأنت

الكواكب  يحا�ضبون  اأخ���وة  دون  هنا 
وال��دب��ب��ة ال�����ض��م��اوي��ة ال��واق��ف��ة على 

كّفك 
على  ت�ضهر  ال��ت��ي  الأم  ���ض��ف��ات  دون 

المروج الفولذية
�ضجرة  ال�����ض��ع��ر  ح����دائ����ق  وت���ح���ر����س 

متدّلة من فم متهّور
متراخية تغمغم جيئة و ذهاباً

ويخّط الذهب المبعثر على مداخل 
الفجر العظيمة

وراء  ال���اله���ث���ي���ن  اأ������ض�����وات  ل��ت��ع��ل��و 
الكتابة

وينهمر الخوف على درج الليل. 
لن  وجميلة،  وغبّية،  وا�ضحة،  اأن��ت 
مّني  تجعل  اأن  كّلها،  ال�ضنوات  تكفي 

�ضاعراً عنك،
الذي  الأزه����ار  م�ضتنقع  اأن�����ض��ى  واأْن 

غرقنا فيه مئة �ضنة.
الُحبارى  ِت  م��رَّ كيف  تتذّكرين،  اأنت 

لغطنا  تحت  وال�����ض��اع��ُة  وال��ن��اق��و���ُس، 
ري بل�ضانك المميت، مرِّ

الفاتح تحت اأ�ضناني ال�ضاخبة، وهي 
ت��ب��ق��ي بجنبي،  ك���ي  ال���زم���ن،  ت��ع�����ّس 
ت����دّق  اأو  م����ا  ����ض���ج���رة  ت������دّق  وح���ي���ن 
الغراُم  علينا  ي��ح��ّل  وح��ي��ن  م��ا،  نبتة 
زنابقنا  نخّبئ  كيف  نعرف  ل  ب��ق��ّوة، 
واأي��دي��ن��ا ووج��َه��ي��ن��ا ف��ي وج���ه واحد، 
ف���ي م�����ض��ي��ة واح�����دة م���ع ال��غ��اب��ة، في 
اإلى  ع��اري��ة  ت��خ��رج  واح�����دة،  �ضحكة 
الممّر، كيف ت�ضحكين؟ كيف ُتلقين 
المتحّركة  الفولذية  الأ�ضّعة  بهذه 
الولد  ه��ذا  ال��غ��ي��رة؟  ف��ي  قلبي  على 
ال��م��ت��راك�����س ف���ي ح��ل��م »ع����ام����ودا«، 
وعلى طرقات يَديك، الآن، تم�ضكينه 
م��ن ق��ل��ب��ه ب��ع��ن��ف ق��ل��ي��اًل، وه���و ياأتي 
اإل���ي���ك، ك��اأن��ه ي��ع��رف��ك م��ن��ذ ع�ضرين 
ع���ام���اً، ك��م��ا ك��ت��ب اإل��ي��ك م����ّرة، وكما 
التي  الطيور،  ر�ضله  كلَّ  اإليك  اأر�ضل 
اتجاه،  ك��ّل  ف��ي  ال��ب��رد  ي�ضربها  ك��ان 
بف�ضتانك،  ب��ك،  يتم�ّضك  ك��ان  وك��م��ا 
حلماً  راأى  ك���اأن���ه  ف���ج���اأة،  وي��ق��ّب��ل��ك 
يفتح  كيف  خ�����ض��ران��اً.  يخ�ضرِك  فيه 
المئة  ذا  ال��زج��اج��يَّ  قلبه  ���ض��ن��دوق 
يرمي  كيف  م��ف��ت��اح؟  وال��م��ئ��َت��ي  قفل 
ذك�����راك ع��ل��ى ال�������ض���ارع، وي��ن��ظ��ر اإلى 
الغابات؟  ودروب  وال�ضبابيك  ال��ورود 

كيف يم�ضي اإليك ول يجدك؟
اأيتها العائلة، اأيتها الغابة!

وخائناً  م��ج��ازف��اً  م��ن��ك  ي��دن��و  ك��ي��ف 
وك�ضوًل وعالماً اأنك يجب اأن تتركيه، 
يَديه  يفقد  كاأنما  اأنه يفقدك  عالماً 
وعيَنيه، ويجب اأن يقف كبطل تحت 

�ضفوف من الم�ضاريط؟
البرد

 ها هنا  لأّول مّرة 
على العربات  التي  تجّر ال�ضباب 

 رائقاً ي�ضفر في �ضكنى ال�ضعراء 
المو�ضدين منذ اأزل بين ق�ضائدهم

وال���ذي���ن ل ي����رون م��ن ال��ن��ور �ضوى 
بّلوره

ومن الريح حدوات الريح.
هنا

البرد
رائقاً في براري العيون ال�ضهوانية 

 م�ضيئاً كنجم ُيف�ضد ال�ضماء 
ب��ال��ع��ت��م��ة ال��م��ال��ح��ة وي��ل��م�����س حجر 

ج�ضدي
كاأنه يلم�س اأوراق ال�ضوك الم�ضتيقظة 

دائماً.
هنا

ال�ضّر
ف��اق��داً م��ن��زل��ه الأب����دي ب��ي��ن ع��ي��ن ل 

ترى
�ضوى اأ�ضي�س اأر�س مغلقة وم�ضّمعة 

ب�ضمت غريق
هنا

الحياة
التي تنقلب بداهة اإلى �ضفائح

ال�ضعر المهرهرة 
والكلمات الطاهرة غيوماً متفّتحة.             
والأر������س ال���م���دّلة م��ن ف���وق ت�ضير 

حكمة مفّخخة.
وال�ضمعة الذاهبة في روحك غام�ضة 

بعد الظهيرة، ل�ضانك مفتاح، وبقّية 
الماء،  مقهى  وقلبك  ومخّدة،  دهن، 
وك�ضولتان،  ���ض��اخ��ب��ت��ان  وع���ي���ن���اك 
اأنت  ه��و  ي�ضرق منك  ال���ذي  وال��ح��ب 
وك���ل ج�����ض��دك غ����رام، وج�����ض��دك قبل 
���ض��ه��ر ك���ان ي��اأخ��ذن��ي ب��غ��ف��ل��ة، وبغير 
واأنفا�ضي  اأنفا�ضي،  ياأكل  ك��ان  غفلة، 
ال�ضجائر،  �ضغط  م��ن  ال��م��ت��م��اوج��ة 
والوردة الم�ضّرجة بالرغبة تاأكلني، 
وح��ّب��ك مخيف وح��زي��ن مّرة  اأي�����ض��اً 
وكاأني  موتي،  كاأنه  دائماً،  وُيناديني 
مّيت ل اأ�ضمعه، واأ�ضمعه، واأبكي لأنه 

وحيد.
اأنت واأنا، واأنت واأنا، واأنت واأنت...؟

كيف نم�ضي؟ يدي في يدك، اأو عيناي 
الظهيرة،  ه���ذه  ب��ق��ّوة  ع��ي��َن��ي��ك  ع��ل��ى 
�ضهوتي  بكل  المجازفة  المراأة  اأيتها 
اإليها؟ كيف نم�ضي حين نرى اأنف�ضنا 
وجع  اأول  ع��ل��ى  ن��ق��ب�����س  ع���ارَي���ي���ن، 
لنعلم  اأنف�ضنا  ونحّرك  مّنا،  يم�ضي 
اإح���داه���ا في  نف�َضينا  ن��ف��ق��ْد  ل��م  اأن��ن��ا 
هذا  في  واأننا  بع�ضنا،  في  الأخ���رى، 
يبحثان  ال��ل��ي��ل��ّي، ط���ائ���ران  ال�����ض��ري��ر 
بجناَحيهما  ي�ضربا  كي  قف�س،  عن 
ويلتقيا،  بالق�ضبان،  دماً  الممتلَئين 
الري�س  دم����اً،  م��م��ت��ل��ئ��ان  ال��م��ن��ق��اران 
اإلى اآلف  ي�ضّخ دماً، والروح ممّزقة 

الآلم.
هنا 

ج�ضد كمثل ال�ضهوة
ل غ�ضب اأمل�َس �ضارباً في الأعماق 

ل اأر�س قبالة الألم الذي يلتمع فّي 
كلما اجتزت الحنين

و�ضرت جزءاً من اأ�ضالعه 
كلما قلَّبت اخ�ضرار الجمر

و�ضرت لمعانه.
ما�ٍس   ع���ل���ى  ال����ه����واء  ي�����ض��ق��ط  ه���ن���ا 

قريب
جهالتها  م��ن  ال�����ض��اللت  فت�ضتيقظ 

الأبدية 
 ويبداأ ال�ضّر باأفعاله الم�ضحكة 

الكّل هنا
 نيام كالهواء ذاك

مغمو�ضة  ح��ج��ري��ة  م����خ����ّدات  ع��ل��ى 
بالبرد ذاك.         

مثل ر�ضاقة ال�ضعراء ال�ضورياليين
الذين عبروا روحك

وطّوقوا نباتات عظامك
و�ضاءوا الهواء الغريب في اأنفا�ضك

وجعلوك اأميرة بين ق�ضيدة واأخرى
مثل �ضفاء الحجر

الممنوحة  ال�����ض��ع��ر  ث��م��رة  ت��خ��ّي��ل��وك 
عادة لأميرات الليل والرغبة.

والرج�س  ال���ن���ق���اء  ف���ي���ك  ووج��������دوا 
الجحيم  مر�ضدة  خ��وف  بال  و�ضرت 

والإخال�س.
مثل رخاوة ال�ضمت

وغطر�ضة ال�ضوت
تفّرجت على يد الحكمة وهي تقطع 

�ضريط الظلمة
ال�ضوريالين -  و�ضّفقت معهم - مع 

�ضغار الموت
وه��م ي��دح��رج��ون الأر�����س ن��ح��و نهر 

اللّذة

مثل الموت جميعاً
ترفرف  وه��ي  ال��رّق��ة  الطيور  اأنبتك 

عالياً عالياً بلغتها.
ل اأذكر الطريق اإلى ج�ضمك

منذ متى واأنت بال ج�ضم
اأين الحياة العابرة في كّفك

والعمق الذي يدرُّ الخوف والجمال 
من فمك.

 ل اأذكر
 المكان الذي لم�ضت فيه عينك 

اأّي نغمة فولذية كانت في طريقها 
اإلى اأذني

اأنفا�ضي  بثقل  ت��دّق  كانت  اأنفا�س  اأّي 
المثقلة
ل اأذكر

كيف تركت ج�ضمك
دون اأن اأ�ضّد فجوات الألم

لكّل  المخل�س  اأحدثه جهازي  الذي 
�ضاردة وواردة

من �ضفوحك.
اأ�ضربه  ال���ذي  ال���دم���وي ه���ذا  ��ك  ���ُض��مُّ
اأح���الم���ي، ونومي  وي��ك�����ض��ر  ي��وم��ي��اً، 
ك���اأن���م���ا ع��ق��وب��ت��ي اأت����ل����ّذذه����ا، واأن�����ت 

تتكا�ضلين اأن تفتحي يَديك اليوم.
كاآبتي،  ���ض��ف��ي��ح  ف����ي  غ���ائ���ب���ة  اأن�������ت 
في  �ضنماً  لي  كنِت  كاأنما  واأتنّف�ضك 
كهف عميق، كاأنما كنُت اأقّبل �ضنماً،

جائعاً،  �ضنماً  اأح�����ض��ن  ك��ن��ُت  ك��اأن��م��ا 
�ضاَقيك  ع���ل���ى  م���ي���ت  اأن�������ا  وك����اأن����م����ا 
خَتين  الم�ضمَّ ال���م�������ض���ي���ح���ي���َت���ي���ن 
��خ��َت��ي��ن ب���اآلف  ب��ال�����ض��ل��ب��ان، ال��م�����ض��مَّ

الرجال الذين غرقوا... عندك
واأنا جريح اأبدي،
اأنِت قف�س اأبدي،

اأب���دي���ة، وج�����ض��دك بارد  وق�����ض��ب��ان��ك 
ومخيف،  ب�����ارد  وق��ل��ب��ك  وم���خ���ي���ف، 
واأنا  الأع��م��ق،  ال�ضمت  ف��ي  ويلعنني 
اأو  كني�ضًة،  كنِت  كاأنما  اإل��ي��ك،  اأبتهل 

محراباً من اللحم الب�ضري.
ل�ضِت حجراً، 
ل�ضِت طائراً،

اأو نبتة كما كنت ت�ضّمين نف�ضك،
اأن����ت ل��ب��وة ت��ف��ت��ر���س راأ����ض���ي وقلبي.   
ولم  ا�ضتدرت،  ثم  قلبي...  اأكلِت  اأنِت 

تعرفيني.
ال����ح����ّب،  ع���ل���ى  ال���م���دم���ن���ي���ن  لأرى 
ي��ح��ف��رون ح��ن��اج��ره��م ب��ال��ق��رب من 
عزلة  وحو�س  من  بالقرب  الج�ضور، 
المزروعة  وال���ن���ب���ات���ات  ال���ك���را����ض���ي 
اأراهم مثلي ي�ضحكون،  هنا،  تلقائياً 
التي  جباههم  خ��ط��وط  ي��ق��روؤون  اأو 
هنا  يقرف�ضون  الأوان؛  قبل  اكتهلت 
الما�ضي،  يدّخنون  ال�ضاعات،  لآلف 
ك���اأّن���م���ا ل��ي�����ض��وا ه���م ال���ذي���ن اأح���ّب���وا 
اأّم��ه��ات��ه��م ب��ج��ن��ون، ث��م اأح��ب��ّوا امراأة 
اأو كان  ي��ح��ّب��وه��ا،  اأن  ي��ج��ب  ك���ان  م��ا 
�ضهيق  باأنف�ضهم في  اأن يرموا  يجب 
اآخ�����ر، ل��ك��ن��ه��م ف��ع��ل��وا، ل��ك��ن��ه��م هكذا 
ف��ر���ض��وا م��ي��اه ب��واط��ن��ه��م ك���م���راآة ما، 
وا�ضعين،  هكذا  وك��ان��وا  خ��وف،  بغير 
غرباء،  ه���ك���ذا  وك���ان���وا  وي�������ض���رق���ون، 
وي��وؤم��ن��ون ب��ال�����ض��ح��ّي��ة. ق��ال��وا نريد 
اأ�ضراَرها  ال��ن��ب��ات��اُت  فينا  ت��ع��رف  اأن 
الب�ضرية، الب�ضر نريدهم اأن يعرفوا 
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وُقْرباهم  ال�����ض��ج��ري��ة،  ج����ذوره����م 
اإل����ى ال��ط��ي��ر، ك��ان��وا وا���ض��ع��ي��ن مثل 
باأي  يزّينوا قلوبهم  اأن  بغير  �ضماء، 
على  يرفرف  ك��ان  ما  و�ضفاٌء  دواء، 
لغزالت  ي��ل��ّوح��ون  وه���م  اأي���دي���ه���م، 
ه����ذا  ف�����ي  ت����رع����ى  اأن  دواخ�����ل�����ه�����م 
الف�ضاء، مثل طفل اأحّبوا كل امراأة 
ابت�ضمت  واإذا  اإل��ي��ه��م،  تنظر  ك��ان��ت 
يمّزقهم  غ��رام��ه��ا  ك���ان  اإح����داه����ّن، 
اأيديهم،  ن�ضوا  طوال.  �ضنوات  ل�ضتِّ 
والمالم�ضة،  ل��ل��ت��ل��وي��ح  ظ���ّن���وه���ا 
عيونهم،  ن�ضوا  ال��وج��ن��ات،  وتقبيل 
ظ���ّن���وه���ا ل��ل��ت��رّق��ب وال���ت���رق���رق في 
الجميل،  ب  المخرَّ الحلم  لحظات 
ناي،  مثل  بفمهم  ورق�ضوا  وغ��ّن��وا، 
ن���ام���وا وه����م ي��ت��ه��ام�����ض��ون ع���ن غد، 
ال�ضور،  على  م��رف��رف��ة  �ضموع  ع��ن 
رّبما  فرا�ضة،  كمثل  �ضجعاناً  كانوا 
اأن  م�ضتعّدين  بالخيال،  ممتلئين 
ي��خ��ت��ل��ق��وا م��ئ��ة ���ض��ج��ار ل��ل��دف��اع عن 

مفهوم الوردة.
اأحياناً  ج���داً،  مبّكرين  ا�ضتيقظوا 
من  �ضنعوا  قلوبهم،  ف��ي  لينظروا 
اأج��ف��ان��ه��م ���ض��ح��ون��اً م���ل���ّون���ة، ومن 
وتمّددوا  غائبًة،  اأوراق����اً  اأ�ضابعهم 
ال���ج�������ض���ور، م����ن يمّر  ت���ح���ت  ه���ك���ذا 
بطغيان  م�����اأخ�����وذي�����ن  ي��ح�����ض��ب��ه��م 
يعرفون  لكنهم  وزب��ي��ب��ه،  ال��م��خ��ّدر 
�ضيظّلون  اأب��داً،  ي�ضتيقظوا  لن  اأنهم 
مفتوحة،  وع���ي���ون���ه���م  م����م����ّددي����ن 
ملقاة  وقلوبهم  مب�ضوطة  اأياديهم 
ما،  غ��ب��رة  اآث���ار  وه��ن��اك، عليها  هنا 
اآثار كاآبة لم يت�ضّنعوها، اإنما جاءت 
اإليهم ك�ضيف، هكذا، يلهج كل منهم 
اأو  ط��ائ��ره،  يجده  ب��ه،  خا�س  با�ضم 
�ضيئاً  ربما  بيته،  رّبما  اأر���ض��ه،  ربما 
اآخر غير هذه العزلة الفظيعة التي 
الغبار  ه���ذا  غ��ي��ر  ق��ل��وب��ه��م،  تم�ضغ 
ال���ب���ارد ال��ق��ل��ي��ل ال�����ذي ي���م���الأ الآن 
ي�ضتطيعون  ف��ال  روح��ه��م،  ج��وان��ب 
اإن���ه���م ع��ل��ٌم هناك،  ال��ن��ظ��ر ج����ّي����داً، 
ماء،  ث��ورة، غبارهم  قلوبهم  �ضجرة 
عيونهم مرٌج. ك�ضالى قلياًل. لكنهم 
تدقُّ  كلِّه  العالم  اأرج��اء  لكّن  �ضبَّاٌن، 

في بواطن اأكفهم.
انه�ضوا اأ�ضدقائي.

فمك  اإل��ى  بي  وتجيئين  تاأخذينني 
نين  تتلوَّ ونعيم،  ك�ضمعة  ال�ضعيف، 
ب��ال��غ�����ض��ب وال���ح���ب، واأع����رف����ك في 
غ�ضبك كامراأة تحّبني من عمقها، 
بج�ضدك  اأعرفك  اأي�ضاً  الحب  وفي 
اأ�ضعلتها  التي  كغرفتك  الم�ضيء، 
ويلومونك،  ل��ي��ل��ة،  ذات  ب��ال�����ض��م��وع 
لأنهم ل يعرفونني، واأنت تلومينني 
في  ت���ك���ون���ي  اأن  ت����ري����دي����ن  لأن�������ك 
قمي�ضي الليلّي، ب�ضمت تريدين اأن 
ُتبقي  ل  اأن  ورئ��ت��ي،  قلبي  تق�ضمي 
غ�ضبك  ف��ي  ل��غ��ي��رك،  ال��ت��ف��ات��ة  اأّي 
التي  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال��ل��ح��ظ��ات  ت�����ض��ي��ر 
�ضّيدة  نملكها م�ضتعبدة، وت�ضيرين 
في منتهى روحها، هل اأ�ضّد على يد 
غ�ضبك، واأقّبل فمك الجريح كثيراً 
اإلّي،  التي تتو�ّضل  واأ�ضابعك  كثيراً، 
اأبالي  اإل��ّي، ول  ال��ذي يتو�ّضل  حّبك 

به، كل مّنا يجري في زقاق؛ حّبك 
الذي  واأن��ا  ب�ضّكينه،  جّرحني  ال��ذي 

يقطر قلبي هنيهة هنيهة،
اأنا ال�ضحابة التي حّطت على يَديك، 
وط��ل��ب��ْت م��ن��ك ال��م��اء وال��ع�����ض��ب، اأنا 
على  نف�ضها  و�ضعت  ال��ت��ي  ال��زه��رة 
اأنا  تقّبليها،  اأن  وط��ل��ب��ت  �ضفَتيك، 
الك�ضل  ف���ي  ت��رم��ي��ن��ه  ال����ذي  وق��ت��ك 
اأنا ال�ضارع الأبدي الذي  والن�ضيان، 
يمّر اأمام اأدراج منزلك، اأنا ال�ضحوة 
اأنا ج�ضدك الأول والأخير،  واللهو، 
التي  ال�ضم�س  اأن���ا  تنامين،  وح��ي��ن 
وق��ف��ْت ف��ي ���ض��ري��رك، ون��ام��ْت �ضبعة 
اأنا اليدان  اأ�ضهر على بطنك الألّذ، 
قمي�ضك  ف��ي  الأزرار  �ضّدتا  اللتان 
الداخلي، وفي معطفك، وكنت مّيتة 
الذي  اأن��ا  والده�ضة،  البت�ضام  م��ن 
يَديك،  على  ون���ام  بنف�ضه،  �ضبَّهك 
وا�ضتيقظ على يَديك، وجعلك �ضيئاً 
م��ا غ��ام�����ض��اً ي��ل��ه��و ب���روح���ه، جعلك 
اأدهى خ�ضارة لنف�ضه، اأنا من ان�ضغل 
ف���ي م����ّد ورب�����ط وح��ي��اك��ة ك���ل هذه 
لم تعجبه  يتاأّمل،  ووق��ف  الأ���ض��رار، 
النار،  تماماً  تنا�ضب  ل  كانت  كّلها، 

فاأ�ضعل نف�ضه في اأن يخ�ضرك.
م��ن��ك، ل يعجبك  للتّو  ال��خ��ارج  اأن��ا 
مّني  الخارجة  اأن��ت  بالتاأكيد،  ه��ذا 
اأنت  �ضيف،  اأن��ت  يعجبك.  ل  للتّو، 
دّراج����ة، اأن���ت ورق���ة، اأن���ت ح���ّب، اأنت 

�ضهوة، اأنت طعام، اأنت فاكهة.
اأف���ت���ق���د ���ض��ف��َت��ي��ك ب���م���وت ف���ي هذه 
ب��ط��ن��ك وثدييك  اأف��ت��ق��د  ال��ل��ح��ظ��ة، 
قلياًل،  الظاهرة  بعظامه  وظهرك 
����ض���اَق���ي���ك ال��ب��ه��ي��ج��َت��ي��ن، م����ا تحت 
غيوم  واأ�������ض������اه،  اأن����ف����ك  ����ض���ف���َت���ي���ك، 
يَتين،  الف�ضّ وق��دَم��ي��ك  وج��ن��َت��ي��ك 
اأ�ضابعك الخفيفة، اأفتقد اأن تقولي 
لي اإنك تكرهينني، اأو اإنك ل يهّمك 
كل هذا، اأفتقدك كاأني اأُولد بدونك 
كل مّرة، وكان ممكناً اأن نولَد �ضوية 

من بطن واحد، وروح �ضبيهة.
اأف���ت���ق���دك ك���اأن���ك ���ض��م��ع��ة، اأح���رق���ُت 
وجعلُتها  اأ�ضابعي،  اأحرقُت  رقبتي، 
كاأنك  والنباتات،  بالأحجار  �ضبيهة 
�ضمعة اأنارت �ضخبي وخوفي، وغنَّْت 
اأحرقت  واأدف���اأت���ن���ي،  ���ض��ري��ري،  ف��ي 
نف�ضها، واأحرقت قلبي في اأ�ضنانها، 
بالت�ضبيهات  محترقاً  هنا  واأجدني 
�ضريري،  ف��ي  يومياً  اأختلقها  التي 
ج��ن��ب ج�ضدك  واأج���دن���ي م��ح��ت��رق��اً 

الذي كنُت اأح�ضبه �ضعيفاً، وقلبِك،
واأح����ت����اج غ���ط���اء ُي���رم���ى ع��ل��ى ماء 

جفوني،
القديمة  الأزه�����ار  رائ��ح��ة  واأح���ت���اج 

ُتنثر على كّفي وج�ضدي الطويل،
�ضباحاً،  وا�ضتفاقتك  وغمغمتك، 
واأح����ت����اج ج��م��ل��ة م���ا ت���ذّك���رن���ي اأن���ي 
الهواء الذي نتقا�ضمه،  عندك، واأن 
ال��ذي بقي في  ال��ه��واء الجميل  ه��و 
اأو من  ال�ضابقة،  الليلة  الغرفة من 
ال�����ض��ه��ر ال�����ض��اب��ق، ال���ه���واء ال���ذي ما 
وده�ضتنا  الما�ضية،  ظالُلنا  زال��ت 
واقتراباتنا  فيه،  تتحّرك  الما�ضية 

وحنيننا.

ال����خ����ي����ال في  ي���ح�������ض���ر 
بو�ضفه  الأدب�����ي  ال��ن�����ّس 
خ��ط��ي��راً، حّتى  ع��ن�����ض��راً 
ل��ي��ك��اد ال��ن�����س الأدب����ي ل ي��ك��ون اإل 
به. واإذ يبدو - للوهلة الأولى - اأن 
وقوانينه  بعالقاته  الأدب��ي  الن�ّس 
الداخلية فوق واقعّي، فاإن هذا يعّد 
العالم  جوهر  اإل��ى  للدخول  بّوابة 
التي  الفل�ضفة  وباإدخال  وحقيقته. 
َملََكًة  ب�»الخيال«  الإحاطة  حاولت 
انحياز  ف��ه��م  يمكن  واأداًء،  ودوراً 
هذا  ع��ل��ى  ال��خ��ي��ال  اإل���ى  ال�ضوفية 
اإلى  بالن�ضبة  فالخيال  الأ���ض��ا���س. 
وهو  ال��وج��ود،  مفتاح  المت�ضّوفة 
حقيقة  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ب�����س  ال��و���ض��ي��ل��ة 
ال��ع��ال��م ال��ج��وه��ري��ة: ال��ب��اط��ن. في 
حين اأن الواقع »الظاهر«  لي�س اإل 
قل:  اأو  الحقيقة.  تمظهرات  اأح��د 
اأخرى:  ب��ع��ب��ارة  اأو  اأقنعتها.  اأح���د 
الظاهر هو اأحد وجوه الباطن من 

دون اأن ي�ضتنفده!
ل  الفل�ضفي  الن�ّس  ك��ان  لّما  لكن، 
هذا  على  الخيال  ح�ضور  يحتمل 
ال�ضوفيين  انحياز  �ضنفهم  النحو، 
اإلى  وذه��اب��ه��م  الأدب����ي  الن�س  اإل���ى 
الن�ضو�س  م��ع  ب��ال��ت��وازي  اإن��ت��اج��ه، 
غيرهم  دون   - اأنهم  اإذ  الفل�ضفية، 
- حاولوا اإنتاج ن�ضو�ضهم بحوامل 
حا�ضراً  الخيال  كان  فّنية   - اأدبية 
اللغة  اإره��������اق  درج������ة  اإل������ى  ف��ي��ه��ا 
وتحطيم بنيتها. بل، اإن اأفالطون 
بمناه�ضته   - لغوياً  المتما�ضك   -
على  ي�ضوغ،  ك��ان  لل�ضعر،  العتيدة 
التي  الُمُثل:  نحو ما، نظريته في 

يمكن اعتبارها �ضعر الفل�ضفة!
وما من �ضك في اأن الخيال يح�ضر 
ف���ي ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة ب�����ض��ك��ل فاقع. 
وقتها لم تكن الفل�ضفة تّدعي اأنها 
علم، ووقتها - على كل حال - كان 

العلم يلثغ باأولى كلماته.
ع���ن���د اأر�����ض����ط����و، ت����ح����دي����داً، ب�����داأت 
الفل�ضفة تتخفَّف من اأعبائها ومن 
المنطق  ُول��د  وه��ن��اك  �ضطحاتها. 
حاول  ال���ذي  المنطق  الأر���ض��ط��ّي: 
اإلى  ال��ظ��اه��رة  ��ك  ُي��ف��كِّ اأن  اأن���اة  بكل 
القانون  وُينتج  الأول��ّي��ة،  وحداتها 
القانون  ال��ظ��اه��رة،  ي�����ض��ف  ال����ذي 
الذي يتمظهر كنتيجة توؤدي اإليها 

مقّدمات �ضغرى وكبرى.
العلم  ي����ت����ق����ّدم  �����ض����وف  وب���ط���ي���ئ���اً 
التجريبي على يد اأر�ضطو، ويمكن 
القرون  ت��ل��ك  ب����اأن  الآن  ال��ت��ف��ك��ي��ر 

�ضوى  تكن  لم  )جميعها(  الغابرة 
طفولة هذا العلم.

ف��ي ال���ق���رون ال��غ��اب��رة اإّي���اه���ا، كان 
ال�������ض���ع���ر وال��ف��ل�����ض��ف��ة ي����ت����ع����اوران، 
ويتعاونان  الأدوار،  وي���ت���ب���ادلن 
لحقيقة  ال���ت�������ض���ّدي  ف���ي  اأح���ي���ان���اً 
ال���ع���ال���م. ل��ق��د ازده�������را ف���ي كثير 
يتقّدم  العلم  وك���ان  الأح��ي��ان،  م��ن 

ببطء.
عند اكت�ضاف »الآلة البخارية«، كان 
العلم قد ترعرع و�ضّب عن الطوق. 
بالده�ضة،  الخيال  اأُ���ض��ي��ب  وقتها 
ك��ان على   - بقليل   - بعد  م��ا  وف��ي 
الواقع،  اإل���ى  تلتفت  اأن  الفل�ضفة 
المقاي�ضة  اإل����ى  نف�ضها  ف��ُت��خ�����ض��ع 
العلم  �ضاحة  لتدخل  والتجريب، 
م��ن ال��ب��اب ال��خ��ل��ف��ي، وت���ق���ّرر اأنها 
ثم  الإن�ضانية«.  »العلوم  عائلة  من 
حين  الأخ����رى  ال�ضّفة  اإل���ى  ت�ضل 
ُتعلن اأن ظاهر العالم هو حقيقته، 

ل اأقّل ول اأكثر!
اعتبار  ت������ّم  ذل��������ك،  م�����ن  واأك������ث������ر 
»الخيالي« اأحد ممكنات »الواقعي«، 
اأك��ب��ر من  ال��واق��ع  اأخ���رى:  وبعبارة 

الخيال.
ي�ضت�ضلم  ل  ال���خ���ي���ال  اأن  وي���ب���دو 
اإل����ى  ذه�����ب  اأن  ف���ك���ان  ب�������ض���ه���ول���ة، 
العلمي«  »الخيال  ليظهر  »العلم« 
ع��ن��د ج����ول ف���ي���رن. ك��ذل��ك ح�ضر 
ب�ضورة  اأي��ن�����ض��ت��اي��ن  ع��ن��د  ال��خ��ي��ال 
و����ض���وا����ض���ي���ة، ول��ي�����ض��ت - ف���ق���ط - 
ب�ضالة  ُتعلن  َم��ن  الن�ضبية  نظرية 
الكون على  تق�ضيم  اإن  بل  الخيال، 
اأكبر  يبدو  الأين�ضتانية  الطريقة 
م���ن ط��اق��ة ال��خ��ي��ال ن��ف�����ض��ه )م���اذا 
ال���ج���اذب���ي���ة، ح�ضب  ت��ف�����ض��ي��ر  ع����ن 
اأن نظرية  اإلى درجة  اأين�ضتاين؟(، 
تكون  تكاد  الأفالطونية...  الُمُثل 

معقولة!
واأي��ن�����ض��ت��اي��ن - ه���ذا - ح����اول على 
يقونن،  اأن  مده�س«  خيالي  »نحو 
اأو يعلمن، جميع الظواهر ب�ضيغة 
واحدة، فقد داأب طوال �ضني حياته 
كان  بما  العلن  اإل��ى  اأن يخرج  على 

�ضي�ضّميه: قانون كّل �ضيء!
ال��ي��وم - في   - ال��ع��ل��م  ي��ك��ن،  مهما 
الفل�ضفة  واأم�����ا  ال�����ض��ب��اب،  ري���ع���ان 
ولج  وال�ضعر  ب��وؤ���ض��ه��ا،  دخ��ل��ت  فقد 
ب�ضيادة   - ال���ع���ل���م  ����ض���ي���خ���وخ���ت���ه. 
اأوج انت�ضاراته، وفي  التقانة - في 
يمكن  ع�ضرنا  اأن  التفكير  و�ضعنا 
الكائنات  ل�»ع�ضر  فاتحة  ُي��ع��دَّ  اأن 

اإنهم ي�ضتغلون الآن  اللكترونية«! 
اأو  الرقمي«،  »الإن�����ض��ان  اإن��ت��اج  على 
قل: الب�ضر الموؤّللين، وي�ضتغلون - 
اأي�ضاً، بالتوازي - على اإنتاج »الآلة 

ال�ضاعرة«.
ى  ُي�ضمَّ م���م���ا  ك���ب���ي���راً  ج�������زءاً  واإن 
»�ضدمة ما بعد حداثية«، ياأتي من 
اآثار المنجزات العلمية  اأن  حقيقة 
نحن  بل  ل...  خيالية،  تكون  تكاد 
مرتبة  من  »�ضدمات«  انتظار  في 

ثالثة ورابعة و...!
»ال����ع����ال����م الف�����ت�����را������ض�����ي« ال�����ذي 
و�ضبكات  الت�����ض��ال  و�ضائل  ت��وّف��ره 
ال��م��ع��ل��وم��ات، ي�����ض��ع ال��خ��ي��ال على 
اأن���ك  ت��ق��ري��ب��اً  ي���ب���دو  اإذ  ال���م���ح���ّك، 
هاهنا تعي�س الخيالي وتعمل فيه، 

ول تت�ضّوره فقط.
اإلى  والعلم يتقّدم، يتقّدم ب�ضرعة، 
المنظور قد  الغد  ف��ي  اأن��ك  درج��ة 
تحمل  متحّركاً،  كمبيوتراً  ت�ضبح 
الكترونية  ���ض��رائ��َح  ج��ل��دك  ت��ح��ت 
اأن  ت�ضلك بالعالم، ما يمّكنك من 
طوال  افترا�ضي  عالم  ف��ي  تعي�س 
ت��ف��ّك��ر منذ  اأن  وي��م��ك��ن��ك  ال���وق���ت، 
الآن في اأن »الكمبيوتر ال�ضخ�ضي« 
»الع�ضر  اخ����ت����راع����ات  اأح�������د  ه����و 

الحجري«.
الخيال،  ه���ذا  اأن  ه��ن��ا،  ال��م��ف��ارق��ة 
الفترا�ضية  العوالم  اإل��ى  و���ض��وًل 
التي تقّدمها العنا�ضر اللكترونية، 
ال��ت��ي ب��دوره��ا ت��ق��وم ع��ل��ى وحدات 
ب�ضيطة، ُتدعى: الدارات المنطقية 
)م���ن ال��م��ن��ط��ق(! اأم���ا ال��ل��غ��ة التي 
حاولت اأن توؤ�ّض�س للخيال ب�ضيغته 
الجامحة، فقد ذهبت في التجاه 

المعاك�س.
اأن  ال�ضعر  ي�ضير  ال���ذي  م��ا  ف��ع��اًل، 
يكون منطقياً، اأو ذا �ضبغة منطقية 
على الأقل، ومن قال اإن ال�ضعر ل 
يكون �ضعراً اإل بالمبالغة والتهويل 
و»الكذب« ال�ضعري، وغير ذلك من 
وم�ضطلحات  وتلفيقات  مرادفات 

النظريات الحداثوية؟
وعجز  المنطق،  على  ال��خ��روج  اإن 
»منطق  خلق  عن  العرب  ال�ضعراء 
����ض���ع���ري« ب����دي����ل، وم���ن���ط���ق���ي، هو 
يعاني  التي  الكارثة  عن  الم�ضوؤول 
منها ال�ضعر العربي، والتي ب�ضببها 
وقت  منذ  الإن��ع��ا���س  غ��رف��ة  ي�ضكن 
ط���وي���ل، اإل����ى درج����ة اأن���ن���ا ل���م نعد 
ون��ن��ت��ظ��ر موته  م���ع���ه،  ن��ت��ع��اط��ف 

النهائي بكّل راحة �ضمير.

طارق عبد �لو�حد
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علّي اأن اأطمئّن
الم�ضت�ضفى  اإل�����ى  ذه���ب���ُت 
�ضديقي  ع���ام���ر،  ل����روؤي����ة 

الطبيب. 

وه��ن��ال��ك ع��ر���ض��وا ع��ل��ّي م��ّي��ت��اً وجُهه 
كوكٌب �ضغير. 

ق��ال��وا اإن��ه��ا ج��ّث��ة خ��ال��ي. كيف ل��ي اأن 
اإلى  �ضاأعود  يكذبون؟  اأنهم ل  اأع��رف 

زوجته!

اكت�ضفْت  لقد  معروفة.  عالمة  اإن��ه��ا 
تحت  ت�ضهق  الأ�ضجار  لجعل  طريقة 

المطر. 

�ضاألُتها اإن �ضبق لوجه زوجها اأن كان 
ف��ي ه��ي��ئ��ة ك��وك��ب ���ض��غ��ي��ر. لكنها لم 
ُتجبني، فقد كانت ُتدرِّب خيطاً على 
القتراب تلقائياً من اإبرة اأوقفْتها على 
اأنفها، ذلك اأنها تتهّياأ لإن�ضاء �ضيرٍك.

خالك  فقالت  �ضنة  بعد  اإليها  ع���دُت 
م���دف���ون م��ن��ذ زم����ن ط���وي���ل، وعلى 
خريطة مقبرة الرحمة هاته، و�ضعُت 

عالمة حمراء على قبره. 

فلَم  �ضنوات،  منذ  مّيتاً  كان  اإذا  لكن، 
لم ُتخبريني بذلك قبل الآن؟ 

ل��ق��د ك��ن��َت دائ���م���اً اإم����ا ف���ي ب����ار واإم����ا 
اإل��ى طابور جديد  تتنّقل من طابور 
ال�ضوبر  اأو  ال�ضينما  اأم��ام  فيه،  لتقف 
اأو  الحلزون  بائع  ح��ان��وت  اأو  م��ارك��ت 
اأجد  فلم  القديمة...  المالب�س  بائع 

منا�ضبة لإخبارك بالأمر.
في الواقع، بدا لي كالُمها منطقياً.

وعلى اأي حال، فحين يموُت �ضخ�ٌس 
ما، ما يهّم اأن ُيدفن اأو ُي�ضبح وجهه 

في هيئة كوكب �ضغير؟ 
عنها  �ضاأ�ضاأل  ب�ضيطة،  م�ضاألة  بقيت 
�ضت�ضتطيع  ك��ي��َف  ال��ن��ح��ي��ف:  ج����اري 
المالئكة، في الآخرة، اأن تتعّرف اإلى 
�ضخ�س وجهه في هيئة كوكب �ضغير 

لتاأخذه اإلى الجّنة. 
ف��ي ال���واق���ع، م�����ض��األ��ة ال���وج���وه هاته 
ُم����ح����ّي����رة. ف����ج����اري ال���ن���ح���ي���ف، وهو 
وع��ال��م بخبايا كرة  وف��ق��ي��ه،  ن��ح��وّي، 
ال���ق���دم... ك��ان اأي�����ض��اً ُم�����ض��اِع��َد حّفار 
خاللها  هاجمْته  ليلة،  وذات  ق��ب��ور. 
بها  يحتفظ  ال��ت��ي  زوج��ت��ه  م��وم��ي��اء 

اأ�ضفل ال�ضرير، ماذا فعل؟
�َس  نب�َس قب���راً واأخرج منه وجهاً. تفرَّ

فيه طوياًل، فماذا راأى؟ 
الوجَه الذي كان له هو اأّياَم مراهقِت�ه. 
وقتها، �ضارَع اإلى دفن المومياء، واآلى 
على نف�ضه األ يقترب، بعُد، حّياً، من 

مقبرة...
ي��ا ل��ي م��ن اأه��ب��ل! ف��ِل��َم اأُْت��ِع��ب نف�ضي 
اأنا  الأم����ور،  ه��ذه  مثل  ف��ي  بالتفكير 
تكاثف  وق��د  ي��وم��اً  ا�ضتيقظُت  ال���ذي 
ج�ضمي كّله في كرّية اأع�ضاب،  فبقيُت 
مجهول الهوّية، جزئياً فح�ضب، لأني 

كنُت، مع ذلك، اأعرف اأّن تلك الكرّية 
هي اأنا. 

وخرج اأفراد الأ�ضرة للبحث عّني في 
يئ�ضوا،  وبعدما  والطوابي�ر.  البارات 
وفيما هم ُيفّكرون في اإعالن الِحداد، 
كنُت اأنا اأ�ضتعيد، رويداً، حجَم اإن�ضان 
اإليهم في  اأن��ي ع��دُت  ع�ضري. ورغ��م 
من  ��ر  ُت��ذكِّ اأن��ه��ا  اأي  تقريبية،  هيئة 
بعيد بما كنُت عليه في ال�ضابق، فقد 

قبلوني و�ُضّروا...
اإن�ضان  اإل�����ى  ال���ت���ع���ّرف  ل��ي�����س  ح����ّق����اً، 
بالُمع�ضلة الكبيرة. علّي اأن اأطمئّن. 

اأمامي �ضجرة، َعِلَقْت بجذعها اأرتال من 
�ضاأن�ضّم  طابور.  وخلفها  الحالزين، 
قراري.  ه��و  ه��ذا  الُم�ضطّفين.  اإل���ى 

من ن�صائح جّدي و ماأثور اأقواله
- ياأتي زمن بعدي

يفر�ضون فيه �ضرائب متفاوتة
على الب�ضمات، تبعاً

لحجومها
ل توؤدِّها 

ول ُتطْل قّط الوقوف
بداخل �ضجرة

عا�ِضر الزهرة و اأرقها 
ول ت�ضبح في نهر

يوم ذكرى
مولده

- ل تاأبه لهم اإذا
و�ضعوا عظامك تحت المراقبة

اأخِف الأجرا�س في الأع�ضا�س
ر�سَّ اأحالمك في الأقداح
ُد�سَّ الكهرباء في الأحجار

فلن يعثروا �ضّدك
على دليل

- ل تخرج في منت�ضف ليالي الجليد
اإذ المقاهي وحدها تجو�س ال�ضوارع

والع�ض�س مغلَقو الأبواب
ول تبع حذاءك القديم

اتركه حّتى تعود من �ضفرك
 وا�ضُكْن فيه

- ياأتي عليكم زمن
ي�ضتّد فيه �َضقاُم المجّرة

وير�ُضو قرب �ضواحلكم
مركٌب �ضكران

يهاجُمه ُمتفيهقون
ُيفّككون اأو�ضاله

اأولئك هم البرابرة الُجُدد
تراهم في كّل واد
يزدردون ال�ضراخ

نّيئاً

- ل تترك النافذة مفتوحة
حّتى منت�ضف عمر امراأة

َوَلْو كانت اأحّب الن�ضاء
اإلى قلبك

ول تبِك اأغنية
تها قطرة حبر امت�ضّ

وافرْح
ُيكتْب لك عمٌر طويل

- اإذا راأيت الجراَد يغزو رئات الراق�ضات
 َوُزِكمت الغرف وعّز الدواء

اإذا راأيَت مجنوناً يلّف �ضرخته حول 
�ضاعده

واأنثى من طحالب ي�ضاجعها غريق
فاعلم اأنها حرب جديدة

تتهّياأ في الخفاء

- ل ت�ضتاأن�س بنهر
اإل اإذا كان األوفاً

ل يتنّكر قّط
لغرقاه

- ل ُت�ضافر اأبداً
اإذا اأ�ضرَب ربابنة البرق

عت الأر�ُس دورانها و�ضرَّ
خ النمل لُتَدوِّ

وتّم ا�ضتن�ضاخ الريح
فهذه كلُّها 

من عالئم النح�س

- ل تبع القناني الفارغة
اإذا كان ينبعُث منها

ال�ضخير
واّتبع ن�ضيحة اأبي حّيان

فال تنم اإل وُقرَب راأ�ِضك حجر
اأو حجران

واإّياك اأن تعّلق اأجرا�ضاً
في عنق

غيمة

- اإذا اقتربْت منك نملة
فرة وراأيَت في عيَنيها �ضُ
و�ضمعَت �ضرير نواب�ضها

فاعلم اأنها ل محالة
هالكة

واإذا راأيت الدموع التي تتهادى على 
الأع�ضاب

قد �ضارعْت اإلى دخول
ِغيرانها

فاعلم اأنها توّج�ضْت من خطاك
اإّياك وم�ضية الع�ضكر

- ل تترك قط اأنفا�ضك الحتياطية
في ُمتناول الآخرين

ل تق�ِس الليل اأبداً
في غرفة

�ضلعاء
ول تدخل ماخوراً

اإل من نافذة

- اإذا اند�ّضت ال�ضجائر في �ضّق
حائط

ل َت�ُضقَّ عليها
ل تجعلها تخرج من مخبئها

مرغمة 
ام�ِس لتتجّول بع�س الوقت

واإذا مررَت جنب جدوِل ُلعاب
فحاذر اأن تطاأه بقدمك

اعلْم اأنه ت�ضّلل من �ضجن لل�ضفاه
وا�ضاأل عن بيت المهند�س الذي

اكت�ضف اآبار نفط 
في جمجمته

ك اإنه َعمُّ
الذي اأنجبته لي امراأة 

من الما�ضي ال�ضحيق
تعّرفُت اإليها وهي بعُد
محّملٌة بموج ال�ضمال

في �ضنة زحفت فيها الكهوف
على المدن

و �ضارْت، رحمها اهلل، في اآخر
اأّيامها

َت�ُضوُخ، �ضيئاً ف�ضيئاً، في الثلج
المتهاطل من ذاكرتها

اإلى اأن اختفْت
كّليًة

- اإذا كنَت في �ضفر
ووجدَت نف�ضَك على م�ضارف

غابة
ا�س واأظهرْت لك نبتُة ُقرَّ

ل�ضاَنها
فاعلم اأّن المثّلثات قاطعة الطريق

تكمن  للعابرين خلف 
الأ�ضجار

تاأّهب
اأخرج قو�ضك

اختر الأ�ضلب من
�ضهامك

واإذا خّل�ضت النا�س من ذلك الخطر
ربحت بطاقة �ضفر اإلى جزيرة

جميلة و�َضِبقة
تجدها

في ا�ضتقبالك اإْن �ضاء 
اهلل

عارية

مبارك و�ساط

مبارك و�ضاط، بري�ضة: عبد اهلل اأحمد.
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كل �ضاعر �ضهد الأعمال الوح�ضية 
منطقتنا،  ف���ي  ال��م�����ض��ب��وق��ة  غ��ي��ر 
على  رّداً  ق�������ض���ي���دت���ه  ����ض���ت���ك���ون 
م��ح��اولت ال��ع��دال��ة ال��زائ��ف��ة. اأت���ذّك���ر قول 
ال��م��ل��ّح��ن ال��ه��ن��غ��اري ب���ارت���وك ال��ع��ام 1941 
في  الثانية  العالمية  الحرب  كانت  عندما 
النا�س، في  الثقة في  »لقد فقدت  ذروتها: 
�ضّتين  وبعد  الآن،  �ضيء«.  كل  في  البلدان، 
الالمنطق  ي��زال  ما  ه��ذا،  قوله  على  عاماً 
منطقاً، والن�ضر يتحّول دائماً اإلى خ�ضارة. 
�ضجون، قتل  اأعمال مريعة،  بالدنا �ضحية 
وح����رق. ه��ل اأ���ض��ت��ط��ي��ع اأن����ا ك��ه��ن��دي يعي�س 
بن�ضوج  اأف��ّك��ر  اأن  ك�ضمير  اأودي���ة  عن  بعيداً 
التّفاح بينما ُيقتل اأربعون �ضخ�ضاً من دون 
اأ�ضتطيع  وه���ل  واح����د؟!  م��ك��ان  وف���ي  �ضبب 
ر  الُمب�ضِّ ن�ضيان  ر  المتح�ضِّ العالم  اب��ن  اأن��ا 
اأُح��رق وولَديه فقط لأنهم من غير  ال��ذي 
�ضراخهم  اأت��ح�����ّض�����س  اأزال  م���ا  ُم��ع��ت��َق��د؟! 
وخوفهم في تلك الليلة الباردة من كانون 

الأول.
يكتبه  ال���ذي  الن�س  ه��و  ال�ضاهد«  »ال�ضعر 
وهو  نها  ودوَّ الأح��داث  �ضهد  ال��ذي  ال�ضاعر 
الخا�ضة  ب��ط��ري��ق��ت��ه  ال��ح��ق��ي��ق��ة  اإل����ى  ي��ت��وق 
لل�ضاعر  ق��راأُت  م�ضى  وقت  منذ  وببراءته. 
ترّن  زال���ت  م��ا  ق�ضيدة  داف��ك��وت��ا  النيبالي 
»)اأوه اهلل اجعلني خ��روف��اً(/ ل  اأذن���ّي:  في 
اأو  كالحكمة،/  ال��خ��واء  اإل���ى  اأق��ف��ز  تدعني 
�ضحراً  اأب��ت��ك��ر  تدعني  ل  تقليدي/  بخيال 
الحقيقة  الأل���وان... من  تنّوع  من  م�ضّوهاً 
البراهمين)*(  تجعلني  ل  ال��ال���ض��ح��ري��ة/ 
لأغ�ضل  ال�����ق�����ذرة/  ال���م���ي���اه  ف����ي  ال��م��ق��ي��م 
ثانية  اأت�ضّكل  تدعني  ل  الآخرين/  اأخطاء 
������ع  لأ���ض��ت��ع��ر���س ال���ع���ال���م/ ل ت��ت��رك��ن��ي اأُرقِّ
اأُنير/  دع��ن��ي  ال��ق��دي��م��ة/  ال���رّث���ة  الأ����ض���ي���اء 
الحياة بب�ضاطة وجمال اأو الالجمال  لنور 
اأرتفع  دعني  اأم���وت.../  عندما  الطبيعة./ 

اأكثر من الحكمة«.
رّبما الأدب اأو الفن اأو الكلمة التي راآها هذا 
اآخرون من هذه  النيبالي و�ضعراء  ال�ضاعر 
المنطقة، لمن قراأت لهم كتجربة منتقلة 
والقارئ  الكاتب  روؤي��ة  هي  ة،  ُم�ضتقرَّ وغير 
التحّدي  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر  ت��ح��م��ل  ال���ت���ي  م���ع���اً 
ل�����ض��اع��ر نيبالي  اأخ�����رى  ���ض��ط��ور  ل��ع��ال��م��ن��ا. 
الب�ضاطة  اآخر هو ريمال حيث يعتمد على 
ال�ضعر  هذا  اأن  �ضيجدون  كثيرون  العارية. 
على  تعتمد  فة  ُمتطرِّ ح��الت  في  ُكتب  قد 
دة: »ُق��ل��ه��ا، ل  م��واق��ف اآم��ن��ة لأم��اك��ن م��ح��دَّ
تخف،/ في وجه الظلم/ الذي يمنعنا من 
رفع روؤو�ضنا عالياً،/ في وجه ال�ضعر الذي 
ل ي�ضمح لنا بالكالم،/ في وجه ال�ضعر الذي 
ال�ضعر  وج��ه  ف��ي  بالعي�س،/  لنا  ي�ضمح  ل 
الذي ل ي�ضمح لنا بمعرفة اأيَّ  �ضيء«. هذا 
�ضعر عميق وعاٍر، �ضعر ير�ضد �ضارات الأمل 
ال�ضرقية  اأوروب��ا  �ضعراء  قبل  بة من  الُمجرَّ
التي حدثت  واأميركا الالتينية. فالأعمال 
وما زالت تحدث ُتعتبر اليوم عادية، فلي�س 
لتجد  ال�ضباح  ج��ري��دة  تفتح  اأن  اإلَّ  عليك 
ي�ضبح  وه��ك��ذا  الفظاعة،  ه��ذه  على  الأدّل���ة 
ي�ضبح  الن�ضيان  وهذا  تذّكرها،  ال�ضهل  من 
دف��اع��ن��ا ���ض��ّد ال��ت��ذّك��ر. خ��ذ م��ث��اًل ق�ضيدة 
»تك�ضير اأجنحة« للمحمود: »اأبكي كما تبكي 
الطيور، ُمرتفعاً كاأعالم �ضوداء وهي تبكي 
البكاء  اأ�ضوات  ب�ضوٍت عاٍل/ لماذا ما تزال 
���ض��الح��ف بركة  ت��رت��ف��ع ح��ّت��ى الآن/  ال��ي��وم 

تتبّدى  الحياة  حيث  العِكرة.../  با�ضتامي 
و�ضهلة/  طويلة  بحياة  ي��اأم��ل  ال��ذي  وذاك 
المقذوف  بالطعام  ُيم�ضك  اأن  على  ُمعتاد 
باللّب،  ال�ضبيه  ال��ُق��رم��زي  ال��ّل��ح��م  ب��ع��ي��داً/ 
كالطمع �ضُير�ضر�س،/ ويقع كلَّ يوم هزياًل 
للبلدة،/  العميقة  الزمجرة  الخطا،/  على 
وا�ضمي الذي ُيحا�ضر ج�ضدي،/ ويتدحرج  

مثل الكريكيت في القرية«.
ي���ق���ول، وه����و ُيفكِّر  اأخ�����رى  وف����ي ق�����ض��ي��دة 
تاركة  بعيداً  ترك�س  »الجرذان  غوغ:  بفان 
الفّنان  اأذن  ال�ضاعر/  مالحظات  دفتر  في 
واأنا  تقريباً/  اأعمى  وك�ضاعٍر  المقطوعة/ 
التقطت   تبغي/  كي�س  عن  باحثاً  �س  اأتح�ضَّ

للتوِّ اأذن فان غوغ المقطوعة«.
فهي  ال�����ض��ط��ور،  ه���ذه  ت��اأت��ي  ح�ضا�ضيٍة  م��ن 

ح�سٌّ ورجاء �ضّد الياأ�س.
في  المكتوب  ال�ضعر  على  الط��الع  يمكننا 
فقط  لي�ضت  الق�ضائد  ال�����ض��ارك)**(.  ب��الد 
البطولة.  اإل��ى  دع��وة  لكن  للتعاطف،  رج��اء 
القرن  ف��ي  وتطّلعاتنا  روؤي��ت��ن��ا  على  نتكّلم 
اأنف�ضنا  فيها  نجد  التي  ال��روؤي��ة  الجديد؛ 
ال���ي���وم، ل��ك��ن��ه��ا ف���ي ال��م��ق��اب��ل ت��ع��ت��م��د فقط 
مه ُمجتمعاتنا وبالدنا. وربما  ُتقدِّ على ما 
ب�ضورة  ال���ت���اري���خ  ن�����ض��ت��ع��ي��د  اأن  ن�����ض��ت��ط��ي��ع 
كال�ضعراء  ال��ح��ال��ي  وق��ت��ن��ا  م���ن  ُم���ج���ت���زاأة 
اأذكر  هنا  اأخ���رى.  اأم��اك��ن  في  المعا�ضرين 
في  فينتون  جايم�س  الإن��ك��ل��ي��زي  ال�����ض��اع��ر 
حيث  ل��غ��ة«،  ب���اأّي  للترجمة  »�ضطور  كتابه 
اأو  الحرب  ق�ضة  اأي  نف�ضه،  التحليل  م  ُيقدِّ
اأي�ضاً  و�ِضعُرنا  المقبرة،  وحول  في  الحياة 
�ضوؤال  �ضيذهب فقط ليعك�س �ضواد روؤيتنا. 
التي  المثاليات  هي  ما  نف�ضه.  يطرح  اآخ��ر 
يمكن  ف�ضعره  ال��ك��ات��ب؟  يمُلكها  اأن  ُيمكن 
يكون  اأن  يمكن  مختلفة  اأ���ض��ك��اًل  ي��اأخ��ذ  اأن 
اأن  يمكن  اأي  تهّكمياً.  اأو  عاطفياً  ��ق��داً  ُم��تَّ
ل  خا�ضة  لغة  اأو  ال��ع��ادي��ة  اللغة  ي�ضتخدم 
ُي�ضَمع.  اأن  يريد  فال�ضاعر  ب�ضهولة.  ُتفَهم 
التي  بالطريقة  ال��ع��ال��م  ي��ع��رف��ه  اأن  ُي��ري��د 
التي  بالروؤية  ُيكتب  واأن  بها،  ويموت  يحيا 
عليه يجب  نعي�س  الذي  الكوكب  اأن  ُتوؤمن 
ال�ضاعرة  كقول  للعي�س،  منا�ضباً  يبقى  اأن 
الجيو�س  »كل  عريف:  افتكار  الباك�ضتانية 
ال�ضوء  مت�ضابهة/  ال�ضيوف  كل  مت�ضابهة، 
ال�ضيء  ودائ��م��اً  الخيول./  بحوافر  ُي�ضحق 
ن��ف�����ض��ه/ وك���ل وق���ت ه��و اأث�����ر... ال��ع��ال��م في 
يبتلع.../  الذي  ال�ضمت  الُمطبق/  �ضمته 

رعب اأجرا�س الن�ضر وخوفها«.
بالن�ضبة  ال�����ض��ط��ور  ه���ذه  حقيقية  ه��ي  ك��م 
الكتَّاب  ه��وؤلء  احتجاج  الحالي.  وقتنا  اإلى 
���ض��ّد ال��ع��ن��ف ل��ن ُي��ن�����ض��ى ب�����ض��ه��ول��ة، نحتاج 
واأن  كلماتهم،  �ضمعنا  كلَّما  نتذّكر  اأن  اإل��ى 
ُندرك اأن ال�ضعر »هو دائماً اأكثر مما تقوله 
�ضينغ  كيدرناث  الهندي  ال�ضاعر  الكلمات«. 
المكان  »اأن��ا في  اإح��دى ق�ضائده:  كتب في 
واأنا مثله  الأ�ضياء لن تدوم طوياًل«،  حيث 

اأ�ضعر بعدم الثقة بوجودي.
اإلى قلب  اأو  اإلى الجّنة  اأنا في طريقي  هل 

الظالم؟!
هذا كّله ل يعني �ضيئاً.

والجتماعي  الديني  النظام  )في  البراهمين   )*(
والهندو�ضي(: الُمثّقف من اأبناء الطبقة العليا.

بنغالد�س،  باك�ضتان،  الهند،  ال�ضارك:  ب��الد   )**(
اأفغان�ضتان،  المالديف،  ج��زر  نيبال،  لنكا،  �ضري 

بوتان.

ماهاباتر�
ترجمة: لينا �سدود

ثالثة موتى...
يعبرون ال�ضباح

اإلى �ضّرٍة م�ضدودٍة
بين اهلل وقيعانه المعتمة

ول يقطعها اأحد...
الظلمة مل�ضاء

ك�ضهوة الأحالم
دتها ال�ضم�س اأو ما يراق في �ضبغٍة م�ضَّ

ٍق على رخاٍم ُمعرَّ
وتنتظُر

في المقّدمِة
خّياطهم كي ُيقلِّم

�ضّبار وح�ضتهم
باإبرة الندم...

و�ضاعرهم يمّهد الموَت
باأظالف قطيعِه المتروِك

على حافة ال�ضحراء
المباغتِة ك�ضرب الألم...

والمراأة حين تلوُح
للذين تركتهم خلفها...

كي تحظى ممن اأحّبت
بنظرٍة اأو لحظٍة

تعّلمها الطريقة المثلى
ل�ضناعة الختفاء بال اأثر.

الخّياط
ما لي�س لي...

اأثر الإبرة على حجٍر
يقراأه الأطفال اأحجيًة يوؤّجلون حّلها...

ولي اأني اأخفي الأ�ضئلَة عن مبعث الخيِط في روح 
القما�ِس فتولُد حكايات الج�ضد من امتطاء الألوان 
قاماتهن  رافعات  وبين  قلوبهن  على  حانياٍت  بين 
اأ�ضرار  اإلى  العيون  ير�ضدن  فاأم�ضين  تائٍه  كوٍن  اإلى 

الدائرة...
اأنا من يمّد الأر�س ب�ضفاتها العارية...

واأق�����ض��م اأع�����ض��اء ال���ح���واء ع��ل��ى م�����ض��ال��َك ره��ي��ف��ٍة ل 
تحر�ضها ال�ضخور، ول ت�ضمد اأمام ريح...

فيبلغ كل واحٍد قّمة العالم بما ارتدى وبما بذلته يداي
اأنا من تخت�ضره يداي

لأ�ضنع طريقاًً بين �ضدٍر اأبي�س واأقداٍم معراٍة 
كالأحالم على حدود النعا�س...

اأوّزع خيوط الحكاية على  واأن��ا  الأل��م  قد يفاجئني 
حدود ما يمتّد ج�ضداً...

فاأدرك اأنني اأ�ضنع كفناً...
ول اأعرف اإن كان ما اأ�ضنعه يكفي حكايتي اأو يق�ضر 

اأو يزيد...
رّبما اأ�ضتطيع قيا�س الم�ضافِة بين العقل والقلب
ولكنني اأعجز عن معرفة ما يكفيني من م�ضافٍة 

تي من الموت! لإغالق ح�ضّ

اأنا الخّياط في اأر�ٍس غير مفتوقٍة
اأغرز التفا�ضيل في ك�ضتبان اأعينكم

ول اأقوى على الم�ضي في درٍب معتمٍة
خ�ضيَة اأن ت�ضتملكني الظلمُة

فاأم�ضي خياط الَعَتَمة الموؤّبدة.
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�سامح كعو�ش

المجموعة  عنوان  اأ�ضليون«  �ضكان  م�ضافة  »لكل 
ال��ل��ب��ن��ان��ي �ضوقي  ل��ل�����ض��اع��ر  الأخ����ي����رة  ال�����ض��ع��ري��ة 
»اأوراق  مجموعاته  بعد  الغاوون(،  )دار  م�ضلماني 
وجه  ن��زع  و»م��ن   ،)2002( ال��ذئ��ب«  »حيث   ،)1995( العزلة« 
ل  تتاأ�ضّ م�ضتعمٌر  اأ�ضليين  �ضّكان  ولكل   .)2007( ال���وردة؟« 
ف��ي ذاك���رت���ه م��ج��ازر ال��ق��ت��ل ال��ج��م��اع��ي��ة ح��ت��ى ت��ق��ت��ل��ه، بينما 
بدمعه،  ينت�ضر،  لكنه  باكياً  وح��ي��داً  ال�ضهيد  ال�ضاهُد  يقف 
ال�ضكان الأ�ضليون لأنهم بب�ضاطة  وبذاكرة ل تن�ضى، ينت�ضر 
�ضجرة  ولل�ضاعر  �ضجرة،  كجذر  الأر����س  �ضكنوا  »اأ���ض��ل��ي��ون«، 
الكالم فال ين�ضى. هذا ال�ضاعر الذي يقع في »التقرير« منذ 
واحد  في  لي�ضتح�ضر  الأ�ضلي  ال�ضاكن  اإل��ى  ينحاز  العنوان، 
اأو  فتح  اأول  منذ  مفتوح  تاريخ  كتاب  في  ويقراأ  الكّل،  حكاية 
يهزاأ  وال�ضاعر  الجديدة،  للعوالم  اكت�ضافاً  فلن�ضّمه  اأو  غزو، 
بنا في اكت�ضافه اأن الكت�ضاف لم يكن يوماً اإل ت�ضمية ملتوية 
بالقتل  جديداً  عالماً  د�ّضن  ب�ضريٍّ  اإنجاٍز  عن  الك�ضف  خوف 
ي�ضهد  �ضبيهاً  ج��دي��داً  وع��ال��م��اً  الأ���ض��ل��ي��ي��ن،  ال��ح��م��ر  ل��ه��ن��وده 
الجدد.  الأ�ضليون  �ضكانها  لها  م�ضافة  ف��ي  نف�ضها  الواقعة 
اأو  ات�ضاع الروؤى،  واللغة ال�ضعرية تقع في عجز العبارة عند 
الموت،  الأل��م،  ال��ري��ح،  احتمال  عن  القلب  خ�ضبة  عجز  عند 
وال��ق��ت��ل، ع��ن��د وق���ع خ��ب��ر ال��ف��اج��ع��ة ال��م��وت ك��م��ا وق���ع ال���دوّي 
ذاكرة  ال�ضاعر  ي�ضتح�ضر  عندما  ع�ضفور،  قلب  في  ال�ضارخ 

ال�ضور  ت�ضّكل  ال��ت��ي  بال�ضوريالية  مت�ضلحاً  القتل 
وبكائها  اأح��ي��ان��اً  وعبثيتها  جنونها  بكل 
الم�ضحك اأحياناً اأخرى، كما ترتئيها ل 

كما تراها، ب�ضهادة �ضاهد عيان يقول في 
العالمية  الحرب  �ضنوات  »اأم�ضيُت  ن�ّس: 

ف���ي الجي�س  اأع���م���ل ط��ب��ي��ب��اً  ال��ث��ان��ي��ة ك��ّل��ه��ا 
في  راأيته  ما  مثل  اأَر  لم  يوماً  البريطاني، 
والأطفال  الن�ضاء  اأوق��ف��وا   ،1948 ني�ضان   9

وال�ضيوخ قرب جدران وَدَرُزوهم بالر�ضا�س. 
قتلوا طفَل اأمٍّ �ضابٍة بطلقة في الراأ�س، اأُغمي 

على الأم وُقتلت بطلقة في الراأ�س وهي مغمى 
عليها. ُحبلى بقروا بطنها ب�ضاطور. رجل كان 

الذي  منظره  ي�ضفع  ول��م  اأّم���ه  مالب�س  ي��رت��دي 
فيه  واأ���ض��رم��وا  بالر�ضا�س،  ر�ضقوه  اأ�ضحكهم. 

النيران بح�ضور ال�ضحافة«.
خ��ط��وط م�ضتقيمة  ع��ل��ى  م�����ض��ل��م��ان��ي  ه���مُّ  ي���ت���وّزع 

ن���ت���ي���ج���ة م���ت���وازي���ة ت��ل��ت��ق��ي ف���ي خ���ف���اء ال���ل���غ���ة، ل��ت�����ض��ل اإل���ى 
باأن  تقول  التي  ال�ضورة  �ضعرية  بامتياز،  ال�ضعرية  مفادها 
من  بدًل  الكون  الع�ضافير  تحتّل  واأن  قلوب،  لل�ضعراء  يكون 
للقتل،  كفى  يقول  من  هناك  يكون  باأن  المقاتلة،  الطائرات 
ليتبرعم  الفولذية،  المدينة  البنف�ضج في جدران  يزرع  من 
اأن  »ي��ت��رّت��ب  م�ضلماني:  يقول  ال�ضعر،  زه��رة  وتتفّتح  الأم���ل 
اأن يكون من يقول: كفى/  اأن تكون ع�ضافير/  تكون قلوٌب/ 

اأيها ال�ضادة/ لي فيكم بنف�ضج«.
هي خطوط �ضوقي م�ضلماني الم�ضتقيمة في اللغة، والتي ل 
ٍل في م�ضيرتها كي تقول في ثالثة،  تنتظر نقطة َمْيٍل اأو تحوُّ
والأنا  ال�ضعري،  الن�س  ف��ي  الغائب  الحا�ضر  ال�ضديق  ه��م 
الذائبة في الم�ضهد ال�ضعري، والجماعة »هم«، متنّقلين من 
موقع عداء اإلى موقع �ضداقة، وبينهما وقوع الأنا في الترّدد 
ثم الكفر بما قالته الكتب وما ب�ّضر به اأنبياء المذهب. وير�ضم 
الحالي  الإن�����ض��ان  ارتكبها  التي  ال��م��ج��زرة  م�ضهد  م�ضلماني 
للم�ضتعمرين  عالماً  عالَمين؛  العالم  تق�ضم  ف��ّذة،  بعبقرية 
ذكية  واأخ�����رى  ن��ووي��ة  ق��ن��اب��ل  ب��رع��ب  ال��ف��ات��ح��ي��ن  المحتلين 
حّد  ال�ضفيفة  ب���روؤاه  ال�ضاعر  غير  �ضترها  يك�ضف  ل  وثالثة 
َدي��ن دوماً  ال��ن��زف ف��ي ع��الق��ة ت��م��اث��ل ب��ي��ن ق��دي��َم��ي��ن م��ت��ج��دَّ
»بخارى - هيرو�ضيما وجنكيزخان - ترومان«، وتعيد �ضياغة 
ال�ضعرية  منطق  اإل��ى  اأق��رب  لكنها  بامتياز،  ل�ضعرية  �ضورة 
الت�ضل�ضلية في  اأكذوبة  الخلل في  ال�ضكوت عن  ا�ضتحالة  في 
القتل ل في �ضواه لدى ب�ضرية معا�ضرة ك�ضفت منذ زمٍن عن 

وجهها القبيح، وال�ضاعر »اأول من راأى«.
اللغة  اأوردة  في  الإن�ضاني  الوجداني  النزف  دف��ق  حالة  هي 
فيه  تقع  ول  م�ضلماني  ن�س  تكتب  كثيراً  ال�ضعر  ت�ضبه  التي 
ليبداأ  النحياز  في  عقيدته  عن  المعتِقد  رّدُة  هي  اأو  كثيراً، 

ال�ضيء من  الرائي في  يتمّكن  اأبعد، كي  اإلى ما هو  النزياح 
اأقّل  الأعمى،  القتل وع�ضبية  اأقّل  الأقّل؛  روؤية محايدة على 
ي�ضهر ع�ضٌو  يتقاتل، ول  بلحم  ال�ضاعر  الذي يخنق  الجنون 
الري�ضة  ه���ذه  لل�ضاعر  ك���اأن  وال��ح��ّم��ى،  بال�ضهر  ع�ضو  ع��ل��ى 
ال�ضحرية التي ُتعيد ترتيب الكون بفو�ضى الحتجاج وروؤى 
التي  ال�ضورة  ه��ذه  الرمل  ك��ّف  في  يقراأ  الغيب،  في  الناظر 
يرى فيها اأخاً يقتل اأخاه منذ اأّول الب�ضرية، ول ي�ضلم الأحُد 
ال�ضاعر:  دّوامته، يقول  اأ�ضر  اأن يقع في  اأو  القتل  الفرُد من 
ي  »لحٌم يمّزُق لحماً/ حجٌر يطارد حجراً/ تعوُم اآمناً/ بين فكَّ

القر�س؟«.
اإذاً هو الخطاأ المرتكب قباًل والآن ولحقاً، في بنية وجودية 
اإ�ضارًة واإف�ضاحاً، ل تلميحاً فح�ضب،  ال�ضعرية،  البنية  تقارب 
خرائب  الإن�����ض��اُن،  يقيمها  اأخ��رى  جهات  ت�ضبه  الجهات  فكل 
لوجود يحّطمه بيَديه كطفل ل ُي�ضاحب دميًة اإل ليحّطمها، 
مدن  عن  وكا�ضفاً  منها،  مزيد  في  للراغب  الخرائب  مقيماً 
فاأثارت  والمايا  والأنكا  الأزت��ك  ح�ضارات  اأقامتها  ذهب  من 
ج�ضع الم�ضتعمر الإ�ضباني، في اأعلى ال�ضفح الذي ي�ضبه كثيراً 
الح�ضان  ت��رك��ت  »ل��م��اذا  ف��ي  دروي�����س  محمود  و�ضفه  �ضفحاً 
فيه  ُتحيي  واأن  ت�ضكنه،  اأن  للم�ضافة  اأت���اح  �ضفحاً  وح��ي��داً«؛ 
التي ق�ضمت  ني�ضان  الذين كما »ح�ضائ�س  الأ�ضليين  �ضكانها 

»الخطاأ ق���������ل���������ع���������ة  م�ضلماني:  يقول  ال��ت��ّل«،  على  نابليون 
يتاأّكد يومياً/ كلُّ جهٍة/ هي جهة خرائب«.

ينفي  بع�ضها  وت��ت�����ض��اّد،  تتقابل  الجهات  ه��ذه 
وجه  ف��ي  اأخ���رى  ح��ك��اي��ًة  لل�ضّد  لأن  بع�ضها، 
�ضواء،  القتل  في  وكالهما  مقتوله،  اأو  قاتله 
يقتل  ال���ذي  ال�����ض��ّد  ك���ان  منهما  واح����داً  لأن 
ال�ضدفُة  فكانت  الثاني  اأم��ا  القتل،  لمجّرد 
القتل  ح����ال����ة  م��ن��ط��ق��ي��ة  ه����ي  اأو  ق���ات���ل���ه، 
الم�ضتمّرة منذ الأزل، والباقية حتى الأبد، 
طقو�س  في  الإن�ضاني  الواحد  هما  �ضّدان 
الموت  الحياة  بين  تربط  التي  الجدلية 
ال�ضّد ي�ضبه �ضّده في  في وجوده، وهذا 
النكرة  ال�ضتعارة  في  الخا�ضة،  اأ�ضبابه 
ل�ضدٍّ ل يقبل األ التعريف، بل األف األف 
نهاية  النهاية؛  في  واح��ٍد  لقتٍل  �ضبب 
في  م�ضلماني  ي�ضردها  التي  الحكاية 
�ضدٌّ  ���ض��ّده/  لأن��ك  يقتلك  »�ضدٌّ  ه��ذه:  مجموعته 
ي�ضتطع  لم  كلبه  لأن  يقتلك  �ضدٌّ  ي�ضاره/  على  لأنك  يقتلك 
ك/ �ضدٌّ يقتلك لأن مّلته طلبت/ �ضدٌّ يقتلك لأنك  اأن يع�ضّ
�ضجرة«. وبين الحكايات ذلك الت�ضل�ضل ال�ضردي الذي يحكي، 
م�ضهدية  ف��ي  ل���الأح���داث،  ال����راوي  م��وق��ف��ه  ال�����ض��اع��ر  ليّتخذ 
الأول  الخطاأ  منذ  الوجود  هذا  تراجيدية  تحكي  بانورامية 
في حالة اإعجاب جنوني بقتل ال�ضاعر في اللغة التي تفر�س 
عليه ث��وب��اً اآخ��ر ه��و ث��وب ال��راوي��ة، رب��م��ا ل��ث��واب ال��رواي��ة في 
غواية  م��ن  ذل��ك  يعنيه  بما  الخطاأ،  وتف�ضير  الخلق  اأ�ضباب 
فل�ضفية اأ�ضاًل، واإغراء بدور ال�ضاعر الفيل�ضوف والمفّكر، واإن 
حاول لغًة ت�ضير اإلى التجريد لكنها ُتبقي على المنطق ن�ضاً 
وروحاً، اأو اأحال �ضبب كل الخطاأ على اأمر غريب غير غواية 
الأنثى، واإنما غواية القتل، مقترباً بمحتوى المجموعة من 
البوح التلقائي لنف�ٍس حانقة على التاريخ الحافل بالأخطاء: 
»اآدم وحّواء/ ل يزال الف�ضُل قائماً منطقاً، تجريداً/ من مدن 

الطين اإلى ُعمد الفولذ«.
اإلى  اأق����رب  اأ�ضليين  ل�ضكان  م�ضافة  ع��ل��ى  م�ضلماني  ي��ع��ّرج 
اأ�ضليين  �ضكان  م�ضافِة  حقيقة،  بل  م��ج��ازاً  ل  وعالمه  كونه 
هم الأه��ل، والأ���ض��دق��اء، والأق��رب��اء، ربما ح��ّد التوحد بذات 
والجماعة  ال��ح��زب  اإل��ى  باللون  الإ���ض��ارة  ح��ّد  رب��م��ا  ال�ضاعر، 
بطل  بطلها  وُيبارز  الأخ��رى  الطائفة  تقتل  التي  والطائفة 
الطائفة الأخرى، في معارك دامية على طول جبهات الخطاأ 
قنبلة  ن�ضف  ي�ضبه  تّفاحة  ن�ضف  منذ  ال�ضاعر  �ضرده  ال��ذي 
الن�ضطار  ف�ضار  نواتها  وانق�ضمت  ذراتها  فتفّجرت  انت�ضفت 
الثاني الكبير بعد الن�ضطار الأول، وكانت غواية القتل بعد 
غواية الأنثى: »الداء لي�س في الحرب/ اإنها فرع/ الداء في 
حياة عا�ضت وماتت/ وكثيرون ي�ضّرون اأن تظّل محمولة على 

الأكتاف«.

وم�����اذا 
اأنه  ل��و 
ه����������ذه 
يهذي؟  ال���م���ّرة 
اأّل  ل������ه  ك����ي����ف 
ي������ف������ع������ل وه�������و 
م�������م�������ع�������ن ف����ي 
ت�������ه�������م�������ي���������������س 
الذي  الهام�س 
�ضفحة  اأ���ض��ب��ح 
الموغل  ع��م��ره 
ف����ي الغ����ت����راب 
على  وال���غ���راب���ة 
�ضوقي  ال�ضواء؟ 
م�����ض��ل��م��ان��ي في 
هذه المجموعة 
م�ضافة  )ل���ك���ّل 
�ضّكان اأ�ضليون( 
اأن������������ق������������ا�������������س 
ت������ت������م������ل������م������ل، 
ت������ن������ت������ف�������������س، 
ت�������������������ض���������ه���������ب، 
ت�ضفو  وح���ي���ن 
ف�������ي ل����ح����ظ����ات 
فكاأّنها  مفاجئة 
غرقت اإلى قعر 
ال����م����ح����ي����ط����ات 
تر�ضل  وب�������داأت 
ملّونة  فقاقيع 
اأ�ضماك  لتاأكلها 
التي  ال��م��خ��ّي��ل��ة 

ل ت�ضبع.
ق�����������ّرر ����ض���وق���ي 
اأن  م�����ض��ل��م��ان��ي 
ي�����ض��ت�����ض��ل��م اإل���ى 
اآمن  ه��ل��و���ض��ت��ه، 
و�ضّلمها  ب���ه���ا 
الفقه  م��ف��ات��ي��ح 
واإ���������ض��������ب��������ارات 
وفي  ال����ذاك����رة، 
ب�ضالة المنتحر 
���ض��ع��ي��داً ارت����اأى 
اللحظة  ف������ي 
اأن  الأخ��������ي��������رة 
ي����دع����ون����ا اإل�����ى 
مائدة الخراب.
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�أ�سرف �لخريبي

م�����ن ����ض���ج���ن ال�����م�����وت اإل�����ى 
خ�����ض��وع ال��ن�����س ف���ي دي����وان 
الغاوون(  )دار  يناير«   18«
ل��ل�����ض��اع��ر ال�����ض��ع��ودي ال�����ض��اب ع��ب��د اهلل 
اإل���ى التعّدد  ف��ه��د، م��ن ف��ك��رة ال��واح��د 
والأم  الأب  عن  وال��ت��وازي،  والنق�ضام 
قيمنا  ُيمّثل  الذي  الآخر   - وال�ضديق 
هذا  اإلى  الأق��رب  والحياتية،  اليومية 
الخطاب  يتوّجه  المخيف،  الهاج�س 
و�ضوؤالها  ال������ذات  ب�����ض��ج��ن  ال�����ض��ع��ري 
الُممكن في محاولة الفهم والتف�ضير، 

عن  ُممكنة  اإج��اب��ة  لتاأ�ضي�س 
الأ�ضئلة.   ب��ع�����س 
ت�����ت�����ع�����ام�����ل ه�����ذه 

مع  ال����ن���������ض����و�����س 
الفكرية  ق�ضاياها 
بهذه  وال��ف��ل�����ض��ف��ي��ة 

ال�ضا�ضعة  الم�ضافات 
ف����ي ال����ت����اأّم����ل وق����ول 

ال���������ض����ع����ر ب�������ض���ع���ري���ة 
ت��ح��م��ل هذا  ُم���ت���اأّل���ق���ة، 

ال����وج����ع ن��ف�����ض��ه ال����ذي 
ت�����ط�����رح�����ه ق���������ض����اي����ان����ا 

محاولة  ف����ي  ال���ث���اب���ت���ة، 
الثابت  ه������ذا  ل��خ��ل��خ��ل��ة 

تقديم  اأو  ع��ن��ه،  وال�����ض��وؤال 
ُيطَرح  لم  �ضوؤال  اإجابة عن 

ت���ج���ت���اح م��ن ق��ب��ل،  ب��ع��ذري��ة هام�ضة 
عن  ب��ح��ث��اً  ال�����ض��ع��ري،  والأداء  ال��ف��ك��رة 
الدفء والحّرية والنور، الذي يتك�ضف 
اأن��ه في عزلة ُمتعبة:  رغم ذل��ك، غير 
»ليل كثيف/ ريح تعوي/ �ضماء حزينة 
الروح/  اأ�ضتار  ُيزيح  �ضمت  كموم�س/ 

وذاكرة فاتها اأن تن�ضى«. 
ُمغايرة  تمنح  ال��ت��ي  ال��ن�����ض��و���س  ه���ذه 
ر����ض���داً هائاًل  اأي�������ض���اً  ت��م��ن��ح  م��م��ك��ن��ة، 
ل��ل��ف��ك��رة ب���ه���ذا ال���ت���ع���ّدد ن��ف�����ض��ه ال���ذي 
الر�ضد.  في  الغارقة  اأجواءها  ي�ضحن 
الحقيقة  اإل�����ى  ال��ن��ف��اذ  ف��ه��د  ي���ح���اول 
الأليمة، اإلى ذلك الهاج�س في الموت 
محموًل  وال��ق��ادم،  الما�ضي  المحّقق 
تّتخذ  التو�ضيف،  في  بارعة  لغة  على 
م���ن الإي����ح����اء وم�������ض���اً ره���ي���ف���اً، ومن 
بنية  ال�ضتعارة  ومن  منطقاً،  الكناية 
و�ضفية دالة ل�ضورة متناغمة متطّورة 
الدللة  تلك  بب�ضاطة  ت��زي��ح  حديثة، 
موقع  ف��ي  ت�ضعها  ك��ي  ل��ه��ا  ال�����ض��اب��ق��ة 
جديد. ل مفّر من المواجهة الفاعلة 
ر�ضد  كاأنها  الن�ضو�س  في  تبدو  التي 
للتجربة و�ضوؤال األيم دوماً عن الموت 
وال���وط���ن - الأر�������س - ال���ج���ذور: »ل 
واأعر�ضت  اإن �ضقطت ميتاً  ت�ضتغربوا/ 

الأر�س عن عناقي«.
من هذا ال�ضجن نف�ضه تتخّلق الجملة 

اّت�ضاعها  ف���ي  وت���ت���ب���ّدى  ال�������ض���ع���ري���ة، 
وعمقها كي تبداأ الروؤية حلماً يتوارى 
قبل الن�ضيج، وبعد كل العالمات، ففي 
منت�ضف ال�ضكون �ضوف تجد العالمة! 
هنا اأو هناك �ضورة �ضعرية عميقة اإلى 
ال��ذب��ول، وم�ضتوى م��ن الإزاح���ة،  ح��ّد 
ُيغلق الن�س اأحياناً  اإلى قواعد اأخرى 
ه��ائ��م��ة ف���ي ال���م���ك���ّون���ات، ورغ�����م ذلك 
وتقّدم  الده�ضة  تنبج�س  حين  بديعة 
ال���ف���ع���ل ال�������ض���ع���ري م����ن م��وق��ف��ن��ا من 
راغبة على  اللغة مّنا،  العالم وموقف 
اإدها�ضنا  ف��ي  كبير  ن��ح��و 
الن�س،  طموحات  كاأحد 
الخطاب  ب�ضبب  ل��ي�����س 
واإنما  فح�ضب،  الأدب���ي 
ال�ضعوري  ال���خ���ط���اب 
اأي�����ض��اً، وال����ذي ينقل 
ال��م��ع��ن��ى وي��ع��ت��ن��ي به 
التغّلب  وي�ضتطيع 
ع�������ل�������ى الأب���������ع���������اد 
في  ال����زم����ك����ان����ي����ة 
بالألوان  �ضهولة 
وال����������������ظ����������������الل 
الكتابة  ورائحة 
تج�ّضد  ح���ي���ن 
ال������م�������������ض������ه������د 
»اأُذي��������ب قطع  ال�������ض���ع���ري: 
التوازن  اأعيد  لعّلي  دم��ي،  في  ال�ضّكر 
الآن«.  عليها  اأم�ضي  التي  الأر���س  اإلى 
عالماً  ال��ل��غ��ة  م��ن  تجعل  البنية  ه���ذه 
الن�ّس  ك�ضف  منه  ت�ضتهدف  وم��وق��ع��اً 
اأك��ث��ر ع��م��ق��اً ف��ي ثرائها  وت��ول��ي��د ل��غ��ة 
وانزياحها  ب�ضاطتها  على  وال��ح��ف��اظ 
المتوّقع  للمعنى  وم��ف��اِرق��ًة  م��غ��اي��رًة 
في  ي���ك���ون  وج����وده����ا  اأن  اأو  اأح����ي����ان����اً، 
ق�ضائد  اأخرى.  اأحياناً  العادية  بنيتها 
في  غارقة  لوحات  تبدو  الديوان  هذا 
الكتابة  اأ�ضئلة  ت�ضنع  والتاأّمل،  الوجد 
من جديد، ت�ضع البراءة النا�ضعة في 
مواجهة وح�ضية الموت والفقد و�ضوؤال 
اأغنت  ال��ت��ي  ب��ك��ل م��ك��ّون��ات��ه��ا  ال��ه��وي��ة 
طاقته،  ف��ح��ّم��ل��ت��ه  ال�����ض��ع��ري  ال��م��ك��ّون 
وانفجار لغته اأحياناً: »اأنا اأكثر الأ�ضياء 
قرباً من الموت، كل �ضباح نطفو معاً 
المغمو�ضة  ال���م���ق���اع���د/  ���ض��ّف��ة  ع��ل��ى 
باردة،  ب�ضهوة  ن�ضرب قهوتنا  بال�ضهر/ 
الجريدة«. ���ض��ف��ح��ات  خ��ل��ف  ن���ن���زوي 
وت�ضّر  الن�ضو�س  ت��وؤّك��ده  كّلي  �ضعور 
اأك��ث��ر م��ن م��ك��ان، ف��ال يظّل  عليه ف��ي 
للم�ضاعر،  م���ث���ي���ر  ُم�����ج�����ّرد  ال�����واق�����ع 
ب��ي��ن��م��ا ي��ك��ون م���ن ال�������ض���روري تقديم 
بهذا  المبا�ضرة،  ودللت��ه  تف�ضيالته 
طاقة  ��ل  ُي��ح��مَّ ال���ذي  ال�����ض��ع��ري  الأداء 

اللغة في الدخول اإلى الن�س.

�سهى �سامية

على قرون الرغبة يدور 
ال�ضعر في ديوان ال�ضاعر 
المغربي محمد م�ضعاد 
الراكدة«  ال��م��ي��اه  »زغ���ب  ال��ج��دي��د 
ال�ضادر حديثاً لدى »دار الغاوون«. 
امتداد  ح��ول  كالمه  م�ضعاد  يقول 
ومياه  الأر������س  ودوران  ال��ج�����ض��د، 
الرغبة  ط��اق��ة  اأن  ي�ضتنتج  ال��ل��غ��ة، 
هي المحّرك الوحيد لدينامو هذا 

العالم. 
يخلق م�ضعاد في ديوانه هذا مطراً 
العبارة،  لن��ه��اي��ة  م���ا  اإل����ى  ي��ه��ط��ل 
بارتعا�ضاتها  ت��ت��م��ل��م��ل  اأج���������ض����اداً 
ك��م��ا ي��ت��ب��ّل��ل ال��ف��م ب��ال��ك��الم. داخل 
ثقل  »من  عالم  ي�ضتريح  الق�ضيدة 
في  ال��وق��ت  ي�ضترخي  الإ���ض��م��ن��ت«، 
بانيو المتعة، وتت�ضاعد اللغة نحو 

ذروتها ونيرفاناها.
��ْك��ر ه���ي التي  ق�����ض��ائ��د ت�����ض��ب��ه ال�����ضُّ
يرى  ل  ال���ذي  ال�����ض��اع��ر،  يقترفها 
ال��م��ح��ي��ط وال��م��ح��ي��ط �ضوى  ب��ي��ن 

الراكدة«،  ال��م��ي��اه  »زغ���ب 
يرى  ل  اأي 
بين الن�ضوة 
وال����ن���������ض����وة 

�����ض����وى وق���ت 
م�������ض���ت���ق���ط���ع 

م���������������ن ع�����م�����ر 
الرغبة المديد 

وال���������ل���������ج���������وج. 
الروحي  فالبعد 

في  ي���ح�������ض���ر  ل 
اإل  ال����ق���������ض����ي����دة 

يت�ضاعد  ب���ع���دم���ا 
الج�ضد علّواً و�ضوًل 

اإلى الالمادة، بعدما 
يذوب الزمن في ُبعٍد 

اآخر هالمّي.
ال��ل��غ��ة، ع��ل��ى ه���ذا، ال��ن��ح��و ه��ي هبة 
ُعلوية ُتمنح لل�ضاعر »كلما لملمني 
بمحّبة  يرميني  اهلل  اأرى  الج�ضد/ 
اللغة«، وهي لغة لها رائحة، لكنها 
نحو  بالمح�ضو�س  ت��ذه��ب  رائ��ح��ة 
يذهب  »ال��ع��ط��ر  ح��ت��ف��ه  اأو  ن��ه��اي��ت��ه 
وتبقى  ال��ت��ال���ض��ي«.  نحو  بالج�ضد 
لها  ُترفع  وحيدة،  معبودة  ال�ضهوة 
كي  المراأة  وُترجى  الليمون،  نذور 
ليمونة  »ام��ن��ح��ي��ن��ي  ب��ه��ا  ت��ب��خ��ل  ل 
القادرة  وح��ده��ا  لأن��ه��ا  ال�����ض��ه��وة«، 
ع��ل��ى ت��ح��وي��ل ال���وق���ت اإل�����ى »وق����ٍت 
ينفّك  ل  ال�����ض��اع��ر  ل��ك��ن  ����ض���ه���ّي«. 
الحزن  مياه  المياه:  ف��ي  يخّو�س 
ومياه اللّذة ومياه التال�ضي، مّتبعاً 
خيطاً �ضئياًل من لغته »مهاًل اأيها 
العابر في الماء«. واإزاء تالزم اللّذة 
وال���ح���زن، ي����دور ال��ت��اري��خ ك��ّل��ه في 
الرجال/  ينفث  »التاريخ  الخارج: 

كما ينفث كا�ضترو كوبا«.
وفي النهاية، ُيطمئن ال�ضاعر اإلى 
واللّذة  ال��ت��اري��خ  دوران  ا���ض��ت��م��رار 
ما  الج�ضد  ينتهي  »ل��ن  وال��ح��زن: 
دام����ت الأر�������س ف��ي��ن��ا ع��ل��ى قرون 

الرغبة تدور«.
محمد  لغة  بب�ضاطتها  ت�ضّف  لغة 

قليلة  �ضّيالة  وا�ضحة  لغة  م�ضعاد. 
ال��ن��ت��وءات، ت�����ض��ت��درج ال�����ض��ورة اإلى 
فخاخها.  اإل���ى  وال��ف��ك��رة  كمائنها، 
�ضعرية  بجرعة  اإنما  اأحياناً،  تحتّد 
كثيرة تنو�ُس بما  واأحياناً  وا�ضحة، 
الحالة  اأو  ال�ضورة  لإ���ض��اءة  يكفي 
ال�ضاعر في  التي يرغب  ال�ضعورية 

�ضبرها.
لأ�ضماء  الحميمي  الح�ضور  ب�ضبب 
اأهداهم  وك��ّت��اب  ���ض��ع��راء  اأ���ض��دق��اء 
ق�ضائده محمد م�ضعاد، تكاد تخال 
هذا الديوان األبوماً �ضعرياً لتوثيق 
ح��ي��وات - ���ض��داق��ات ع��دي��دة تنمو 
هكذا  ال�ضاعر.  حياة  اأط���راف  على 
تتداخل المراآة في الوجه، والذات 
ن�ضرة  ق�ضائَد  ف��ن��ق��راأ  الآخ���ر،  ف��ي 
ال�ضهولة  ب��ع�����س  اأح���ي���ان���اً  ي��وؤذي��ه��ا 
تغتذي  كثيرة  واأح��ي��ان��اً  المفرطة، 
من هذه ال�ضهولة بالذات، فتكت�ضب 
ق�ضيدة  م���ن  اإ����ض���اف���ي���ة.  ج���اذب���ي���ة 
اإلى  بعنوان »ال�ضاعر«، وهي مهداة 
نجمي،  ح�����ض��ن  ال�����ض��اع��ر 
م�ضعاد:»اأرخت/  يقول 
ب���ظ���الل���ه���ا/ ال���ح���ي���اُة/ 
�ضيفاً  ب�������ه/  ورم��������ت 
الحال/  خ��اط��ر  ع��ل��ى 
ول  مالكاً  لي�س  فهو 
�ضّيد  اإن���ه  �ضيطاناً/ 
ال�ضغيرة/  ح��ي��ات��ه 
وم��ل��ك��ات��ه الأرب�����ع/ 
ه�ضا�ضة  ي���ل���م���ل���م 
ويفتح  ال����وق����ت/ 
الأوزون/  ف�����ي 
ث��ق��ب��اً ج���دي���داً/ 
 / مة بت�ضا لال

والكالم«.
التي  »زغ���������ب«  م�����ف�����ردة 
اأمينة  ت���ب���دو  ال���ع���ن���وان،  ت��ت�����ض��ّدر 
اللتين  والطفولة  ال��دفء  لحالَتي 
ق�ضائد  م�����ن  ال���ك���ث���ي���ر  ُت����غ����ّل����ف����ان 
موا�ضع  في  ممتزجَتين  ال��دي��وان، 
اأو حتى  ال�ضهوات  اأو  بال�ضهوة  عّدة 
المريح«  ب��ال��ت��ق�����ض��ي��ط  »ال�����ض��ه��وات 
)ع���ن���وان ق�����ض��ي��دة ف���ي ال���دي���وان(. 
الراكدة«،  »المياه  واإذا كانت عبارة 
والثبات،  ال��ج��م��ود  بغير  ت��وح��ي  ل 
ُمبتداأً،  �ضبقها،  ال��ذي  الزغب  ف��اإن 
دوائرها  و�ضناعة  بتحريكها  كفيٌل 
الحجر  ي�����ض��ن��ع  م����ا  م����ث����ال  ع���ل���ى 
بالذكر  ج����دي����ر  ال�����م�����اء.  دوائ���������ر 
مواليد  م���ن  م�����ض��ع��اد  م��ح��م��د  اأن 
البي�ضاء  ال�����دار  ف���ي   1967 ال���ع���ام 
األمانيا  ف����ي  ي��ع��ي�����س  ب���ال���م���غ���رب، 
المحّرر  وه���و   ،1998 ال���ع���ام  م��ن��ذ 
ال��ث��ق��اف��ي ل��م��وق��ع »الل����ك����ت����رون«. 
له. الأول  ه����و  ال�����دي�����وان  وه������ذا 
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وال�ضكر هذه  الأ���ض��ح��ى  ع��ي��َدي  ت��زاُم��ن 
ال�����ض��ن��ة ل���م ي��م��ن��ع م�����ض��ل��م��ي ال���ولي���ات 
المتحدة في ولية مي�ضيغان من القلق. 
فعلى الرغم من اأن عائالت عربية وم�ضلمة كثيرة 
العائالت  م��ن  كغيرها  ال�ضكر  ع��ي��د  م��اأدب��ة  تقيم 
الإم���ام  اأج����واء مقتل  اأن  اإل  ع���ام،  ك��ل  الأم��ي��رك��ي��ة 
لالأفارقة  ال��ح��ق«  »م�ضجد  اإم���ام  ع��ب��داهلل،  لقمان 
اأحياء  اأحد  المقيمين في  الم�ضلمين  الأميركيين 
التحقيق  مكتب  م��ن  عنا�ضر  ي��د  ع��ل��ى  دي��ت��روي��ت 
الفيدرالي خّيمت على الأجواء، واإن كانت الجالية 
لتداخل  بالمو�ضوع  مبا�ضرًة  معنية  غير  العربية 

اأكثر من عن�ضر في هذه الق�ضية ال�ضائكة.
مقتل لقمان عبداهلل )وا�ضمه الحقيقي كري�ضتوفر 
توما�س( ياأتي بعد وقت غير طويل من مقتل 12 
جندياً اأميركياً وجرح 42 اآخرين في قاعدة »فورت 
معالجهم  ي��د  على  تك�ضا�س  ف��ي  الع�ضكرية  ه���ود« 
مالك  ن�ضال  الأ���ض��ل  الأردن����ي  ال�ضابط  النف�ضي 
نحو  على  ت��ن��اول��ه  يتم  ل��م  ع��ب��داهلل  مقتل  ح�ضن. 
وا�ضع في الإعالم الأميركي واإن كان قد اأثار غ�ضباً 
اإلى زيارة  اإريك هولد  ا�ضُطرَّ وزير العدل  �ضديداً 
فتح  ع��ن  والإع����الن  م�ضلميها  لطماأنة  دي��ت��روي��ت 
�ضّجت  حين  في  النفو�س،  لتهدئة  عاجل  تحقيق 
ت�ضبيهه  درج��ة  اإل��ى  ح�ضن  هجوم  باأخبار  الميديا 

ب�11 اأيلول جديد.
لكّن  اإذاً،  مختلفة  دللت  تحمالن  قتل  ح��ادث��ت��ا 
اليوم  الحا�ضل  اللتبا�س  اإل���ى  ت�ضيران  كلتيهما 
في  ال�ضحية  اأميركا.  في  الم�ضلمة  الهوية  ح��ول 
ل  الثانية  الحادثة  في  والقاتل  الأول���ى  الحادثة 
ا�ضَميهما  ���ض��وى  ���ض��يء  اأي  تقريباً  بينهما  يجمع 
م�ضلَمين.  كونهما  اإلى  ي�ضيران  اللذين  العربيَّين 
يكون  الأو�ضط وقد  ال�ضرق  يولد في  لم  فعبداهلل 
ل��م ي���زره اأب����داً اأي�����ض��اً، ب��ل اإن���ه ق��د ن�����ض��اأ ف��ي اأحياء 

���ض��ود »ك���ان الإم���ام  دي��ت��روي��ت حيث يعي�س ف��ق��راء 
ي��وّزع عليهم الطعام كل يوم اأح��د« كما يزعم ابنه 
الذي ينفي اأن يكون اأبوه هو من بادر اإلى اإطالق 
النار على عنا�ضر ال� »اإف بي اآي«، م�ضيفاً اأنه فقط 
اأراد اإبعاد الكلب الذي هاجمه قبل اأن ي�ضاب ب�18 
طلقة وُيردى قتياًل. بينما تقول الرواية الأخرى 
اإل��ى اإط��الق النار على القوات  اأن��ه ب��ادر  لالأحداث 
م��ع مريديه  م��ن��زل��ه ح��ي��ث يجتمع  داه��م��ت  ال��ت��ي 
بالعنا�ضر  دف��ع  م��ا  المتطّرفين  الم�ضلمين  م��ن 
فهو  ح�ضن  ن�ضال  اأم��ا  اأنف�ضهم.  ع��ن  ال��دف��اع  اإل��ى 
يعي�س  ي��ك��ن  ل��م  اأردن���ي���ة،  فل�ضطينية  اأ����ض���ول  م��ن 
معا�ضه  من  ي�ضتفيد  كان  بل  الفقيرة  الأحياء  في 
ويتمّتع  الأميركي  الجي�س  في  ك�ضابط  ال�ضخم 
م�ضوؤوًل  ك��ان  واأن��ه  كما  جّيد،  اجتماعي  بم�ضتوًى 
ال��م�����ض��ارك��ي��ن في  ل��ل��ج��ن��ود  النف�ضية  ال�����ض��ح��ة  ع��ن 
توما�س  اأو  عبداهلل  تب�ضيطاً،  اأكثر  بكالم  الحرب! 
هو اأميركي من تلك الفئة المهّم�ضة والم�ضتعبدة 
المهاجرين  �ضليل  فهو عربي  اأما ح�ضن  تاريخياً، 
الوليات  اإل��ى  الرابعة  الهجرة  موجة  في  الآت��ي��ن 
المتحدة. ثمة �ضحية �ضوداء وقاتل اأبي�س، �ضجين 

غنّي وميت فقير، لكن الهوية الماأزومة واحدة.
الثالثة  ال�ضحية  ه��و  ع��ب��داهلل  اإن  قائل  يقول  ق��د 
الغريبة  بجريمته  ���ض��اه��م  ال����ذي  لح�ضن  ع�����ض��رة 
ف���ي زي�����ادة ال��ط��ي��ن ب��ّل��ة وت�����ض��وي��ه ����ض���ورة العرب 
والم�ضلمين لدى الحكومة وال�ضعب الأميركيين. 
وق��د ي��ق��ول اآخ����رون اإن الإع����الم الأم��ي��رك��ي حّمل 
ق�ضية ياأ�ٍس �ضخ�ضية ورف�ٍس لاللتحاق بالخدمة 
ي��ج��وز و�ضم  اإذ ل  اأك��ث��ر مما تحتمل،  ال��ع��راق  ف��ي 
فئة من المجتمع الأميركي بتهم الإرهاب ب�ضبب 
اأفعال فردية، م�ضيفين اأن اآلف الجرائم تقع ول 
يتّم ت�ضليط ال�ضوء عليها اإل في حالة كان القاتل 
عربياً اأو م�ضلماً، كما يرى هوؤلء اأن الإعالم اهتّم 

بالكلب فريدي الذي �ضقط �ضحية لحادثة الإمام 
بي  ال����»اإف  اأن  �ضيما  ل  فيه،  مبالغ  ب�ضكل  عبداهلل 
�ضجاًل  وفتح  الكلب،  ه��ذا  ر�ضمياً  نعى  بعدما  اآي« 
لتقديم التعازي به، قّرر اإقامة ن�ضب تذكاري له. 
بها ح�ضن  ق��ام  التي  اأف��ع��اًل كتلك  اأن  الأك��ي��د  لكن 
�ضئت(  م��ا  �ضّمها  )اأو  واح���دة  جنون  بطلقة  تهدم 
�ضنوات  خ��الل  ب��ن��اءه  موؤ�ض�ضات عربية  ت��ح��اول  م��ا 
في  ح��دث  ت�ضّرعاً  ثمة  اأن  اأي�ضاً  والأك��ي��د  طويلة. 
كما  القتل«  ف��ي  و»مبالغة  ع��ب��داهلل  الإم���ام  ق�ضية 
جاء في التقرير ال�ضرعي قد يكون دافعه الخوف 

كما اأعلن ابنه »لقد كانوا يخافونه فقتلوه«.
يد الخوف التي اأطلقت 18 طلقة على رجل م�ضّن 
12 �ضاباً في مقتبل  األي�ضت هي نف�ضها التي قتلت 
األي�ضت هي نف�ضها التي وّقعت قرار حرب  العمر؟ 
تلك  �ضيلي  م��ا  الح�ضبان  ف��ي  ت��اأخ��ذ  اأن  دون  م��ن 

الحرب؟
***

الحب�س(،  )دي�����ك  ال���ت���ورك���ي  اأع������ّد  ك��ي��ف  »اأع������رف 
الحلوة  البطاطا  مثل  ال�ضكر  عيد  اأط��ب��اق  و�ضائر 
اأ���ض��م��ع من  وال��ف��ا���ض��ول��ي��اء ال��خ�����ض��راء، لكنني ل��م 
البّري(«  التوت  �ضو�س )�ضل�ضة  بالكرانبوري  قبل 
لجارتها  الفل�ضطينية  الأ�ضول  ذات  ال�ضّيدة  تقول 
الأميركية في اأحد الأ�ضواق، فترّد عليها الأخيرة: 
ال�ضّيدتان  ال��ل��ي��ل��ة«.  ل��ِك  ��ره��ا  اأح�����ضّ اأن���ا  »لتقلقي 
اللتان تعمالن معاً في اأحد البنوك تعّدان لمائدة 
الأ�ضحى  عيد  منا�ضبة مزدوجة هي  في  م�ضتركة 
والملوخية،  ال��ح��ب�����س  ف��ُت��ج��اوران  ال�����ض��ك��ر،  وع��ي��د 
والقطايف.  اليقطين(  )ح��ل��وى  ب��اي  البامبكين 
يعلنون  ومن  وال�ضحايا  القتلة  عن  �ضاألتهما  واإذا 
ي��ت��ح��ّم��ل��ون تبعاتها  ث���م م���ن  ال���ح���رب وي�����ض��ّن��ون��ه��ا 
واآلمها، تجيبان: »الليلة هوليداي ولداعي لذكر 

كل هذه الماآ�ضي«. زينب ع�ّساف
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من كونو�س كادرو، اأّول ال�ضعراء،
اأعرف اأنني في الكتابة

اأت�ضّلق قارباً غائراً كالفيل،
اأو اأبحث مع بقرٍة عقيم،

عن عجلها الذي ل وجود له.

من بابل،
اأعرف اأن الغربَة لي�ضت نفياً

عن اأر�س، عن �ضعب، عن لغة
اإنما هي تيٌه في الج�ضد والأزمنة.

من �ضبعاد،
اأعرف اأن الرجل والقيثارة هما

اأثاُث اأنوثٍة �ضواًء
في ال�ضرير

اأو في القبر.

من كتاب الموتى الفرعوني،
اأعرف اأن الروَح عندما يرحُل

يظّل يتلّفت وراَءه
كمن يترك بيتاً �ضكنه منذ زماٍن

ويعرف اأنه لن يعود اإليه.

من بوذا،
اأعرف اأن الأرواح لي�ضت امتيازاً

للكائنات الحّية فقط
واأن علينا البحث عنها في كّل ما نرى

والعثور عليها خارَج الأحياء نبوءة.

من ُقدامى الإغريق،
اأعرف اأن الحركة وهٌم

واأن الكون ن�ضخٌة طبُق اأ�ضٍل،
اأما الأ�ضل،

فال مكان له بين الحوا�س.

من اللغة العربّية،
َتين اأعرف اأنها ُعِبدْت مرَّ

واأنها كانت ولّما تزل اأكبَر الأوثان
التي تحيا بين ُظهرانينا.

من محّمد بن عبداهلل،
ُدنا اأعرف اأن الأرقام َتَتَر�ضَّ

واأن علينا الحترا�س منها وعدم ا�ضتفزازها؛
»ل تكرهوا الأرقاَم، فَتكرهكم«.

من الحاّلج،
اأعرف اأن اهلل قد َيُحلُّ فيَّ

ل العك�س.

من جالل الدين الرومي،
اأعرف اأن المنيَّ

الذي يقذفه الرجُل في رحِم المراأة
عندما ي�ضير دماً

َي�ضُرب خيمَته في العراء.

من حكيم هندي،
اأعرف اأن الج�ضد اأنبوبُة اختباٍر

دها الروُح في كّل مّرة ُيجدِّ
تف�ضُل فيها التجربُة

نٌة واأن الأرواَح ملوَّ
لكّل لوٍن �ضحنٌة واأخالٌق وطباٌع

يمكن روؤيُتها بالعين.

من اآخر اأنبياء الهنوِد الُحمِر، تاهيرا �ضاوّجي
اأعرف اأن الإبادة الحقيقية لهم

لم تكن في ت�ضفيتهم الج�ضدية
بل في ت�ضويه مقّد�ضاتهم

كالدخان وال�ضواهد والغناء والرق�س.

من فاّلح في م�ضقط راأ�ضي،
اأعرف اأن النخلة التي ُتجنى اأعذاُقها

قبل الأوان،
تغ�ضُب وت�ضحُب

فال ُتثمر في العام التالي
وقد يطول غ�ضُبها �ضنواٍت

من غّيوفيك،
اأعرف اأنه اأمام هبوب العوا�ضف

يمكن الحتماُء بمزهرية من فّخار...
وهو يرقد الآن بعدما اأُحرقت جّثته،

ح�ضَب و�ضّيته،
في مزهرية من فّخار.

من اأغنية يمنّية،
اأعرف اأن اأ�ضعب ما في الألِم

لي�س حمُله
بل قوُله.

من رامبو،
اأعرف طريقاً مفتوحًة لإدراك المجهول

ل تمرُّ عبر ال�ضعوذات ول النبوءات
بل من َخلَِل زعزعٍة دائبٍة

للحوا�س.

من هايدجر،
اأعرف اأن هناك فرقاً بين الكائن والموجود

واأ�ضاأل نف�ضَي دون هوادة

هل اأنا كائٌن
اأم موجود.

من الأنثربولوجيا،
اأعرف اأنن�ا اأ�ضبحنا كائن�اٍت ناطقًة

عندما انتقلنا من الدوابِّ على الأر�س
اإلى ال�ضير على قدَمين.

من التاأريخ الحديث،
اأعرف اأن التطّور الكبير اليوم

ل الإن�ضان من حيواٍن اجتماعي هو تحوُّ
اإلى حيواٍن احتفائي.

من تيوفيل غوتييه،
دفة لي�ضت اإّل ال�ضم اأعرف اأن ال�ضُّ

الذي ي�ضتعيُره اهلل
عندما ل يريد اأن يوّقع

با�ضمه ال�ضريح

من الآية،
اأعرف اأن الحياَة اأنثى

لأن اهلل َذَكر.

من جوبيتر،
اأعرف اأن جماَل المراأِة

ل ُيحني ُركبَتي الرجِل وح�ضب
بل وقامة الإله.

من اأحمر ال�ضفاه
اأعرف اأن لّلون الأحمر

عر�ضاً يترّبع فوقه.

من �َضَجاح،
اأعرف اأن في المراأة كتابها المقّد�س

تفتحه اأو تغلقه
بم�ضيئتها.

من مريم العذراء،
اأعرف لماذا مالأ اهلل اأروقَة الجنَِّة

بالعذراوات.

من الُحور والُدرِّ المكنوِن والُولدان...
اأعرف اأن نار جهّنم

طهارٌة.

ومن طائري الم�ضدود اإلى ُعنقي
ف في قارب اأعرف اأنني اأُجدِّ

فوق النار.



غادرت المكان كعادتي في مثل هذا الوقت كي تاأتي الق�ضيدة في غيابي
�صوقي بزيع

الثلثاء  1  كانون الأول   2009

رئي�سا التحرير
زينب ع�ّساف     ماهر �سرف الدين

المدير الم�س�ؤول: كمال المهتار
العالقات العاّمة: كارمن �سمع�ن

info@alghaoon.com :المرا�سالت

الإخراج الفّني: 
مايا �سالم

ُطبعت على
المطابع التعاونّية ال�سحافّية

ب�����ي�����روت، �������ص. ب: 
الحمرا  113 - 5626
ت: 022058  3  961 +

U.S.A: 17953  Hanna St
Melvindale، MI 48122
T e l :0 0 1 3 1 3 7 4 2 1 3 6 8

الر�س�م والكاريكات�ر: 
عبد اهلل اأحمد

نثر  ق�سيدة  �ــســاعــرة 
�سابة وموهوبة م�سابة 
بلوثة  ـــــــام  �لأي ــــذه  ه
�لأغاني  كلمات  كتابة 
و�لمقّفاة ــة  ــوزون ــم �ل

و"ناقد"  ــي  ــاف ــح ــس �
ــهــر من  لــبــنــانــي ��ــســُت
ل�ساعر  خيانته  خـــال 
مقابل  �سهير  عــربــي 
�إحدى  له  قّدمته  مبلغ 
�لجهات لتلطيخ �سمعة 
ــعــّد  ــر، ُي ــاع ــس ــ� هــــذ� �ل
مدفوع  "كتاباً"  حالياً 
�سيرة  ــد  ــّج يــم �لأجـــــر 
�لأثرياء   �ل�سعر�ء  �أحــد 
��ستهرو�  �لــذيــن  مــن 
�إلى  �لر�ساوى  بتقديم 
كــتــب عنهم  مـــن  كـــل 

15 ق�ضيدة نثر لأب��ي القا�ضم 
ال�ضاّبي ُكتبت بين عاَمي 1925 
لها  وق������ّدم  ج��م��ع��ه��ا  و1930، 
اأخيراً ال�ضاعر �ضوف عبيد. في 

ق�ضيدة بعنوان »بقايا ال�ضفق« 
اأيتها  اأن��������ت؟/  »اأي�������ن  ن����ق����راأ: 
المتاألقة  البي�ضاء  الأجنحة 
تحت اأ�ضعة ال�ضم�س/ كعرائ�س 
ال�ضعر/ لقد طلبتك بين اأنوار 
ال�ضباح/ فلم اأجدك/ وفّت�ضت 
الظالم/  اأه�������وال  ب��ي��ن  ع��ن��ك 
فما راأي��ت��ك/ فّت�ضت عنك في 
ابت�ضامة الأزهار/ وفي قطوب 
الأ������ض�����واك/ وف����ي ك���ل اأرج�����اء 
ال���ح���ي���اة/ وم���ظ���اه���ره���ا/ فما 

وجدتك«.

ث��الث دقائق هي ال��م��ّدة التي 
اإدغار  تاأبين  حفل  ا�ضتغرقها 
األ���ن ب��و قبل 160 ع��ام��اً. هذا 
اأدباء  اأكبر  اأح��د  بحق  الحيف 

�ضيجري  ع�ضر  التا�ضع  القرن 
رفعه من خالل ت�ضييع جديد 
يليق بمكانة بو. حيث �ضتحمل 
ع��رب��ة ت��ج��ّره��ا ال��خ��ي��ول نع�ضاً 
اإلى  بالتيمور  ف��ي  منزله  م��ن 
م���دف���ن وي�����ض��ت��م��ن�����ض��ت��ر حيث 
حفل  )ل  ح����ف����الن  ����ض���ي���ق���ام 
بح�ضور  ل��ت��ك��ري��م��ه  واح�������د( 
محّبيه، وذلك في اإطار �ضل�ضلة 
من الفعاليات ت�ضتمر مدة عام 
بمنا�ضبة م��رور 200 عام على 

ميالد �ضاحب »الغراب«.

ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي ب��ع��ن��وان »هنا 
حياة  يج�ضد  ال��م��ط��ر«  ي��رق��د 
ال�ضّياب  ���ض��اك��ر  ب���در  ال�����ض��اع��ر 
اإخراج  م��ن   )1964  -  1926(

مرت�ضى الحلو يتناول مدينة 
ال�ضّياب ومنطقة جيكور ونهر 
على  ال�����ض��وء  وي�ضّلط  ب��وي��ب، 
غربته.  ف���ي  ال�������ض���ّي���اب  ح���ي���اة 
ت�ضجيل  ال���ف���ي���ل���م  ي��ت�����ض��ّم��ن 
�ضهادات حّية لأ�ضخا�س رافقوا 
اإح�ضان وفيق  اأم��ث��ال   ال�ضّياب 
الأدب�����اء  اأو م���ن  ال�����ض��ام��رائ��ي 
ال�ضاعر  ع����ن  ك��ت��ب��وا  ال����ذي����ن 
اأمثال طالب عبد العزيز وعلي 
الإمارة. مّدة الفيلم 30 دقيقة 
وهو من اإعداد بهاء الكاظمي. 

»ر����ض���وم اأرت������ور رام���ب���و« كتاب 
جديد �ضدر في باري�س لجان 
ج���اك ل��وف��ري��ر، ك��ات��ب �ضيرة 
رامبو ونا�ضر ر�ضائله، جمع فيه 

ر�ضمها  التي  اللوحات  جميع 
رامبو. لكن المفاجاأة الكبرى 
ال���ت���ي ك�����ض��ف��ه��ا ل���وف���ري���ر في 
اللوحات  ه��ذه  اأن  هي  الكتاب 
رام��ب��و، لي�ضت  اإل��ى  المن�ضوبة 
له. فقد �ضّكلت هذه اللوحات 
ل����دى �ضقيقة  ت���ج���ارة راب���ح���ة 
رامبو، اإيزابيل، وزوجها، باتيم 
ق��ام��ا بخداع  ب��ّري�����ض��ون، حيث 
تاأكيدهما  عبر  حولهما،  َم��ن 
اأن الر�ضوم هي بري�ضة �ضاحب 

»المركب ال�ضكران«.

اإلى  اأ�ضاء هو  اأكثر مما  اإل��ى �ضعدي يو�ضف  اأح��ٌد  ُي�سء  لم 
اأن يظّل بعيداً عن المهاترات وال�ضباب  نف�ضه. كاأنه ياأبى 
والأهاجي التي يفتعلها بين الحين والحين، فتراه يهجو 
�ضاعراً كبيراً تارًة، ثم يتراجع وي�ضّب اآخرين ويقول اإنه ل يعنيهم! 
ُترى هل هذه هي طريقته للخروج من ماأزقه ال�ضعري الذي ُيعاني 
منه منذ اأكثر من ع�ضرين عاماً حيث تتهاوى ق�ضائده اإلى ح�ضي�س 

ي�ضبه لغته العدائية في مواجهة الآخرين؟
ال��ك��ّل ي��ع��رف، واأول���ه���م ���ض��ع��دي ن��ف�����ض��ه، اأن م��ك��ان��ت��ه ال�����ض��ع��ري��ة التي 
ال�ضتينيات  �ضنوات  منذ  ر�ضيده  من  تبّقى  ما  هي  اليوم  بها  يتمتع 
وال�ضبعينيات، وهو منذ ذلك الحين ما يفتاأ يتدحرج من اأعلى القّمة 
التي اأدركها، ولهذا يلجاأ اإلى النفعال وال�ضباب كنوع من جلد الذات 
لديه. ال�ضعر  اأ�ضحر  بعدما  به  يحيط  �ضار  ال��ذي  الغبار  اإث���ارة  اأو 

اإلى مهاجمتي،  ها هو من جديد، ودون �ضبب ي�ضتحّق الذكر، يعود 
وهي لي�ضت المّرة الأولى التي يتعّر�س لي فيها، ففي كّرا�س من�ضور 
في المغرب، وبمنا�ضبة ح�ضوله على جائزة »الأركانة« التي يمنحها 
بيت ال�ضعر هناك، خالل مقابلة معه، اأعاد الكّرة والإ�ضاة المجانّية. 
اإلى  المقابلة  فاأر�ضل  ال��دائ��رة  تو�ضيع  ح��اول  بل  بذلك،  يكتِف  ول��م 
جريدة »القد�س العربي« في لندن التي لم َتمَتِثْل، م�ضكورًة، لعتدائه 

المجاني فن�ضرت المقابلة دون الفقرة التي »يتعّر�س لي« فيها.
اأكتفي  وكنُت  و�ضبابه،  تهّكماته  على  اأرّد  �ضابقاً  اأك��ن  لم  الواقع  في 
بال�ضمت والحزن عليه، لكن هذه المّرة ولأن الأمر ل يتعلق فقط 
»كتاب  الكبير  اليون�ضكو  اإلى م�ضروع  اإنما يتجاوز ذلك  بي �ضخ�ضياً 

في جريدة« فقد وجب اإي�ضاح ما ياأتي:
يقول �ضعدي يو�ضف حرفياً: »لقد بلغ الأمر مبلغه حتى و�ضل اإلى 
الأمير  عبد  �ضوقي  ا�ضمه  �ضخ�س  يديره  ال��ذي  جريدة«  في  »كتاب 
مرتبط بحّكام العراق المحتّل، فقد ن�ضر اأنطولوجيا لل�ضعر العراقي 

المعا�ضر م�ضتبعداً ا�ضمي كي ل يغيظ المانحين«.
ها هو كعادته يتخّبط بين العدوانية والع�ضوائية، لأن الجميع يعلم 
�س له عدداً خا�ضاً و�ضدر بالتن�ضيق  اأن »كتاب في جريدة« قد خ�ضَّ
اختار  المن�ضّيات« وقد  2003، تحت عنوان »جّنة  5 مار�س  معه في 
كل �ضيء في هذا العدد بما في ذلك المقّدمة التي كتبها له ال�ضاعر 

اإ�ضكندر حب�س واأر�ضلها لنا ون�ضرناها كما اأراد.
وقد جرت العادة في »كتاب في جريدة« اأنه عندما َي�ضدر عدٌد خا�سٌّ 
ل�ضاعر واحد ل يدخل هذا ال�ضاعر في عداد ال�ضعراء الذين ت�ضّمهم 
�ضاعر  اإل��ى  يحتاج  ل  مفهوم  وه��ذا  ببلدهم،  الخا�ضة  الأنطولوجيا 
يدخل  فلم  دروي�س،  الراحل محمود  مع  فعلنا  هكذا  ليدركه.  كبير 
ا�ضمه في اأنطولوجيا ال�ضعر الفل�ضطيني، وكذلك الحال مع محمد 
حجازي  المعطي  عبد  واأح��م��د  ال��ح��اج  واأن�ضي  واأدون��ي�����س  الماغوط 
وك��ث��ي��رون ل��م ت��دخ��ل اأ���ض��م��اوؤه��م الأن��ط��ول��وج��ي��ات ال��ت��ي ���ض��درت عن 
بلدانهم. وعندما اأ�ضدرنا هذه الأنطولوجيات كان الراحلون منهم 
لون  اإنهم كانوا يف�ضّ الأم��ر، بل  اأحياًء، ولم يعتر�ضوا قط على هذا 
ويطلبون عدم ذكر اأ�ضمائهم في الأنطولوجيات الجماعية لأن الأمر 
بديهي ومفهوم لأب�ضط النا�س، ولي�س فيه ل »ا�ضتبعاد« ول تجاوز ول 

عالقة لحتالل اأو لمانحين ول اإلى ما �ضوى ذلك من الترّهات.
اعتر�س  اأن  اإ�ضداراتنا  على  لم يح�ضل قط منذ خم�ضة ع�ضر عاماً 
ي�ضّر  وح��َده  يو�ضف  �ضعدي  لكن  الطريقة،  بهذه  كبير  �ضاعر  علينا 
لقد  منا�ضبة.  كل  وفي  لالأ�ضف،  والعدوانية  المجانية  الإ�ضاءة  على 

�ضار هذا ديدُنه، فليعلم الجميع.
يتعّلق  فيما  لأن��ه  يو�ضف،  �ضعدي  حديث  من  ال��رّد  ي�ضتحّق  ما  ه��ذا 
ت�ضهدها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رى  ب��ال��ت��ح��ّولت  وع��الق��ت��ي  ال�ضيا�ضي  بموقفي 
اأح��د حيث �ضغلُت مبا�ضرًة  ب��الدي، ف��اإن هذا الأم��ر لي�س خافياً على 
منظمة  ل��دى  ال��ع��راق  م�ضت�ضار  من�ضب  ح�ضين  ���ض��ّدام  �ضقوط  بعد 
ذلك  قبل  كنت  وق��د  �ضنوات،  اأرب��ع  قبل  العمل  وت��رك��ُت  »اليون�ضكو« 
م�ضت�ضاراً ل�»اليون�ضكو« في لبنان. وهذا الأمر لي�س مدعاة للمحاورة 
اإّل  مع �ضخ�س ل يتحّدث  المنا�ضبة، خ�ضو�ضاً  للنقا�س في هذه  اأو 
اأرّد  ول��م  م��ّرة  اأكثر من  تعّر�س لي في  وق��د  وال�ضباب  الإ���ض��اءة  بلغة 
جريدة«  في  ب�»كتاب  الخا�س  بالتو�ضيح  الآن  اأكتفي  ولهذا  عليه، 
ل  ولكي  الحقيقة،  هذه  العربي معرفة  القارئ  اأّن من حق  واأعتبر 

يح�ضل اأي لب�س اأو اإ�ضاءة فهم.
�سوقي عبد �لأمير


